
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 

 

Số : 07/CBTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2021 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI 

 
 Kính gửi:  -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  -Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

  -Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Tên viết tắt : CPC3 

Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại : 0236 3830 202  Fax : 0236 3822767 

Website : www.duoctw3.com 

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thoại Nhân 

Chức danh : Tổng giám đốc 

Loại thông tin công bố:  

      24h        Yêu cầu        Bất thường        Định kỳ  72h 

Nội dung thông tin công bố: 

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ/2021/HĐQT, nội 

dung cụ thể như sau : 

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm 

nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 là ngày 12/04/2021. 

3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và địa điểm tổ chức 

sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 

http://duoctw3.com/ vào ngày 18/03/2021 tại mục “Quan hệ cổ đông” 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

 

Nguời thực hiện công bố thông tin 

Tổng Giám Đốc 

 

 

 

 

Trương Thoại Nhân 
 

http://duoctw3.com/


CONG TY CO PHAN
DT/OC TRUNG TIOXC T

ceNG HoA xA ngr cnu Ncnin vrET NAM
DQc l6p - Tg do - H4nh phric

36: 36AtQl202l/HDQT Dd Ndng, ngdy 18 thang 03 ndm 2021

t

^ 
NGIII QUY"ET

HQIDONG QUAN TRI
COXC TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG 3

Cdn cu LuQt doanh nghiQp sii SS|ZO2L/QHI4 ngdy I7/06/2020;

Cdn cu Diiu lC T6 ch{rc vd Hoqt d/ng cila C6nS ty C6 phd.n Duoc Trung uong 3;

Cdn c* Quy ch€ n\i b0 vi qudn tri C6ng ty;

Cdn cu Bi€n bdn t6ng hqp i ki(in HOi ding qudn tri tti 3S/HDQT-BBTH ngdy

r 8/03/202 r ;

eurErNGHf:

Oiiu t. ffQi eOng q,ra1r hi bi6u quy6t tr6ng. qua 1OOX aOng i b[ng hinh thr?c fy f kitin
bdng vdn ban v6 viQc t6 chic D4i h6i tl6ng c6 tl6ng thudng ni€n nIm 2021 vfi c6c nQi dung
nhu sau;

' l. Gia hqn thdi gian t6 chric Dai h6i d6ng cO tl6ng thudrng ni€n n[m 2021'ch6m nh6t
tru6c ngdy 30 lhang 6 nitm202l.

2. NgAy ddng lc! cutSi cirng thUc hi€n quydn tham gia Dai hQi AOng c6 d6ng thudng ni€n
nnum202l ld ngly 1210412021.

3. Ngdy t6 chric Dai hQi edng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2021 vit ttia dirSm t6 chic sE

th6ng b6o cg th6 sau theo gi6y mdi ho.p.

Oidu Z. HiQu lgc thi hanh

, Nghi quy6t c6 hiQu \rc k6 O ngiy 18 th6ng B nem202l.

Cdc thanh vi€n HQi tl6ng Quan td, Ban T6ng gir6m dt5c, c6c c6 d6og cia C6ng ty C6 phen
. Dugc Trung uong 3 vd c6c c6 nhdn c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quy6t niry.

Noi nhAn :
- Nhu diiu 3;
- SSC, website;

- 
^Sd K€ hoqch ddu tu'TP. Dd NEng;

- BKS;

' Ltru thu bi'CT;

vAx ruAr

t

QUAN TRI
ICH

Nshi qryet HDQT sO 36/NQ/202I/HDQT
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