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

  
 Cần Thơ, ngày 30 tháng 07 năm 2010 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

 
Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 - Sở Giao dịch Chứng khoán 

- Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 
 

1. Tên người thực hiện giao dịch: TRẦN QUỐC HƯNG 
2. CMND: 360 125 533 cấp ngày 04/11/2003 tại CA Cần Thơ 
3. Điện thoại liên hệ: 0122 210 86 86            Fax:  
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ 
phần Dược Hậu Giang. 
5. Mã chứng khoán giao dịch: DHG 
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.200 cổ phiếu 
7. Số tài khoản giao dịch: 001C512 227 
8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:  
9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người có liên quan: 
10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết:  
11. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan :  
12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 
13  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 3.100 cổ phiếu 
14. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán:  3.100 cổ phiếu 
14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.100 cổ phiếu 
15. Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh 
16. Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính gia đình 
17. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/07/2010 đến ngày 15/09/2010 
Giải trình nguyên nhân không thực hiện hết giao dịch: (nếu có) 
 
 

                          Người báo cáo 
 

 
 

 
Trần Quốc Hưng 


