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     TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng11  năm 2021 

 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 
- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 

 
1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: ĐỖ THỤY NHƯ HÀ 

- Quốc tịch:  Việt Nam. 

- Số CMND/CCCD:   

- Địa chỉ liên hệ:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:  

2. Thông tin về người nội bộ: 

- Họ và tên người nội bộ: TRỊNH XUÂN VƯƠNG 

- Quốc tịch: Việt Nam. 

- Số CMND:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: TV. HĐQT 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con dâu 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 3.619.999 CP chiếm tỉ lệ 
13,62 %. 

3. Mã chứng khoán giao dịch: OPC. 

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  1,328,577 CP,  
chiếm tỉ lệ  5%. 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán :  200,000 CP. 

7.Giá trị giao dịch dự kiến ( tính theo mệnh giá) : 2.000.000.000  đồng 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  1,128,577 CP 
chiếm  tỉ lệ 4.22 %. 

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư. 

10. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận/Khớp lệnh. 

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2021 đến ngày 24/12/2021. 
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