CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Đỗ Thành Trung
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày
cấp, nơi cấp: 013240492, cấp ngày 14/1/2010, nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
- Điện thoại: …………….... Fax: …………... Email: ………... Website: ..................
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với
công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của
cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có
liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):
- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
1
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CtrlNn,

HQ chi6u. The can cucrc..'

- Dia chi thuong trir:
- DiQn tho4i liOn

Fax:

hQ.'

Email:

- Chirc vu hiQn nay tai c6ng ty dai chirng, c6ng ty quin ly qu!"

- M6i quan hQ giira c6 nhan/to ch0c thuc hiQn giao dich vcii nguoi noi b0'

- So luqng, fy l9 c6 phi6u/chi;ng chi qu! md nguoi nQi

bQ dang n6m

gifr (n6u co.'

3. Ma chirng kho6n giao dich: DDN

4. Circthi khoan giao dich c6 c6 phi6u/chfng chi qu! neu t4i muc 3: 005C 066166 tai c6ng
ty chung kho6n.' MBS
giao dich: 0 co phitiu
5. 56 lugng, ry l9 c6 phiilu/chring chi qu! n6m giir trudc 1hi thqc hiQn
6. 56 lugng cd phi5u/chung chi qu! ddng

ky mua:

121.345 c6 phi6u

hiQn giao dich.'
7. 36 lugng',ty lQc6 phi6u/chung chi qu! du kitin n6m giir sau khi thyc

cd phi6u, tuong irng 1% v6n di€u

l2l'345

lQ

8. Muc dich thqc hiQn giao dich.' I'ang ty lQ so hiru

9. Phuong thric giao dfch" Thoa thuQn ho4c khcrp lQnh
10.

Thdi gian dq ki6n thpc hiQn giao dich.' tu ngiry 0611112020 d6n ngdy 511212020

CA NNAN/T6 CHUC BAO CAOI
NGI.IOI DUqC UY QUYEN CONG BO THONG TIN
(Ky, ghi rd ho ftn, dong diiu - n€u co)

D6 Thanh Trung

