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BAO CÁO 

K& qua phát hành Co phiêu theo chu'o'ng trInh Iy'a ch9n cho ngu'ó'i lao dông trong Cong 

Kinh gt1'i: Uy ban Chüng khoán Nhà nu'&c 

I. Gió'i thiu v TS chü'c phát hành 

1. Ten T6 chü'c phát hânh (J4y JQ,): Cong ty c6 phn Tap dbàn Cong nghe CMC 

2. ela chi'trçi sO' chmnh: CMC Tower,11 ph6 Duy Tan, phu'ô'ng Dich Vong Hu, quân Cu Giay, Ha 
Ni 

3. s6 d1n thoi: (84 - 24) 3795 8668 S6 fax: (84 - 24) 3795 8989 Website: ttps://www.cmc.com.vn  

4. V6n du lê: 1.500.014.320.000 dng 

5. Ma c6 ph16u: CMG 

6. No mO' tài khoen thanh toán: Ngan hang TMCP Du tu' vâ phát trin Viêt Nam, Chi nhánh SO' giao 
dich 1, Ha Ni 

S6 hiêu tài khoen: 1201 0000 196028 

7. Giy chü'ng nhn dàng k' doanh nghip ma s6 doanh nghiêp 0100244112 do SO' K ho?ch  Va 
Du tu' Thành ph6 Ha Nôi cp ln du ngày 07 tháng 02 nàm 2007, cp thay 6i In thU' 17 ngày 27 
tháng 09 nàm 2022 

8. Giy phép thành lap và ho?t dng ('nu cO theo quy d/nh cia pháp Iut chuyên nganh): khong cO 

II. Phu'o'ng an phát hành 

1. Ten c6 phiéu: 06 phi6u Cong ty C6 phn Tp doàn Cong ngh CMC 

2. Loi c6 ph16u: 06 ph16u ph6 thông 

3. 56 lu'ng c6 phi6u tru'O'c tho'i dl6m phát hành: 

- T6ng s6 c6 ph16u dã phát hành: 150.001 .432 c6 phi6u. 

- s6 lu'ng c6 phi6u dang lu'u hành: 150.001.432 c6 ph16u. 

- S6 Iu'ng c6 ph16u qu9: 0 c6 ph16u. 

4. s6 lu'ng c6 ph16u dy' k14n phát hành: 606.500 c6 ph16u, tu'ng U'ng 0,40% t6ng s6 lu'o'ng c6 phiu 
dang lu'u hành. 

5. Thô'i gian hn ch6 chuy4n nhu'ng: 02 (hal) nàm k tü' ngày k6t thUc viêc thu tin mua c6 phi6u 
cta ngu'O'i lao dông 

6. Giá phát hành: 10.000 dng/c6 phiu. 

7. Ngay k6t thic d't phát hành: 25/11/2022 

8. Ngày dy kin chuyn giao c6 ph16u: T ngày 15/12/2022 

Ill. K6t qua phát hành c 6  phiu 

1. s6 c6 ph16u dã phân ph61: 594.600 c6 phiu, tu'o'ng U'ng 98,04% t6ng s6 c6 phi6u dci' kin phát 
hành. 
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2. SO ngu'ô'i lao dông du'o'c phân phOl: 63 ngu'ô'i 

3. TOng sO cO phiOu sau dt phát hành (ngày kt thüc do't phát hành 25/11/2022): 150.596.032 c6 
phiêu, trong dO: 

- SO lu'ng cO phi4u dang lu'u hành: 150.596.032 CO phiu; 

- SO lu''ng cO phiOu qu9: 0 cO phiOu. 

IV. Tài Iiu gü'i kern 

1. Danh sách ngu'ô'i lao dong tham gia chu'o'ng trinh; 

2. Nghj quy4t ctia Hi dOng qun trl v kt qu phát hành cO phiu và xü' l' cO phiOu không p 
hành hOt; 

3. Van bn xác nhân cia ngân hang no'i m& tài khon phong tOa v sO tin thu du'o'c tü' do't phát 
hành; GRE 

Ha Nôi, ngày.... tháng .... nãm 2022 
CTCP TP DOAN CONG NGH CMC 

CHU TICH  HDQT 
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