
CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        
Cần Thơ, ngày 21 tháng 09 năm 2016 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM 

- Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

 
1. Thông tin về cá nhân:  

- Họ và tên cá nhân: Trần Quốc Hưng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND:   

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:  0710 3891 433   Fax:   07103 895 209  

- Email: quochung@dhgpharma.com.vn  Website: 

- Chức vụ hiện nay tại DHG Pharma: Trưởng Ban kiểm soát 
 

2. Thông tin về người nội bộ của DHG Pharma:  

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số CMND: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: 

- Chức vụ hiện nay tại DHG Pharma: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 
 

3. Mã chứng khoán giao dịch: DHG 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu tại mục 3: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.453 cổ phiếu chiếm 

0,002% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 8.453 cổ phiếu chiếm 0,001% số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 

 8. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính gia đình 

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2016 đến ngày 25/10/2016  

 

 NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

 

Trần Quốc Hưng 

 

mailto:quochung@dhgpharma.com.vn

