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(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nang, ngày 11 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Giao dịch cô phiếu của nguôi có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân : TRƯƠNG MINH NGUYỆT
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 205244664, ngày cấp : 14/07/2016 , nơi cấp : CA. Tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ liên hệ : 115 Ngô Gia Tự - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - Thành phố 
Đà Nằng
- Điện thoại : 0356 027 156 Email: nguyet tw3@yahoo.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng : Phó phòng Ke hoạch
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng:
- Họ và tên người nội bộ : Truong Thoại Nhân
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND : 201858563. ngày cấp : 02/03/2019, nới cấp : CA. TP Đà Nằng
- Địa chỉ thường trú : Tổ 81 An Khê, Q Thanh Khê, Đà Nằng
- Điện thoại liên hệ : 0903 15 9999 Email: nhan.ct3@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng : Tổng giám đốc
- Mối quan hệ giữa cá nhân với người nội bộ: Em ruột
- Số lượng, tỷ lệ co phiêu mà người nội bộ đang nam giữ : 401.170 cổ phiếu, chiếm 
22,92%
3. Mã chứng khoán giao dịch : TW3
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu 018C664360 tại công ty chứng khoán : Công ty 
CP Chứng khoán An Bình
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nam giữ trước khi thực hiện giao dịch : 2.400 cố phiếu, tương 
ứng 0,1'4%
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 50.000 cổ phiếu
- Loại giao dịch đăng ký : Mua cổ phiếu
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- số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch : 50.000 cổ phiếu
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) : 500.000.000 đồng
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 52.400 cổ phiếu, 
tương ứng 2,99%
9. Mục dích thực hiện giao dịch : Tăng tỷ lệ sở hữu
10. Phương thức giao dịch : Thỏa thuận, khớp lệnh
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : từ ngày 18/6/2021 đến ngày 16/7/2021

Nơ’i nhận: CÁ NHÂN BÁO CÁO
- Như trên;

TRƯONG MINH NGUYỆT


