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Strategic partner Taisho Pharma became major
shareholder of DHG Pharma
Hau Giang Pharmaceutical Co. Ltd (DHG Pharma) has chosen a
strategic partner from Japan - Taisho Pharmaceuticals Co., Ltd.
(Taisho). This is a company that shared our mission and vision, the
pharmaceutical company with the largest market share of OTC drugs
in Japan, with a long history (over 100 years), with strong financial
capacity (with turnover approximately US $ 2.8 billion / year), having
experienced management, product research and possesses
advanced manufacturing technology.
DHG and Taisho Pharma has signed an alliance agreement on May
31, 2016 to generate more synergies in the cooperation between the
two parties.

On July 04, 2016 Taisho has officially become a major shareholder of
DHG Pharma with 24,5% ownership (21.304.064 shares).
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This news is made in order to provide investors with update information on trading, production, investment
activities, the progress of current projects, the decisions and important strategies of Board of Directors, Board of
Management of DHG Pharmaceutical Joint-Stock Company (DHG).
Beside, DHG’s IR Board would like to share its activities with investors in order to reaffirm the role of investors in
DHG’s “tripod” strategy (shareholders – customers – employees)

Bản tin này được phát hành với mục đích cập nhật thông tin nhanh cho các nhà đầu tư về tình hình sản xuất
kinh doanh, hoạt động đầu tư, tiến độ các dự án và các quyết định, chiến lược quan trọng của Hội đồng quản trị,
Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG).
06-07-2016
Song song đó, DHG mong muốn chia sẻ với các nhà đầu tư thông tin về những hoạt động IR, nhằm khẳng định
rõ vai trò của nhà đầu tư trong định hướng chiến lược Kiềng 3 chân của DHG (cổ đông – khách hàng – người

