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s6Q. /2022/CM C/CV-VPTD 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
fc Ip - Ty' do - Hnh phüc 

Ha NO ngay4 tháng%Qnám  2022 

THONG BAO 
Phát hành c6 phiu theo chu'o'ng trInh Iy'a ch9n cho ngu'ô'i lao dng trong cong ty 

(Theo van bàn s6 6990/UBCK-QLCB ngày 20/10/2022 cUa UBCKNN v/v tài lieu báo cáo phát hành 
cO phiêu theo chu'cing trinh ly'a chQn cho ngu'&i lao dng cüa CMC) 

I. Gio'i thiu v T6 chü'c phát hành 

1. Ten T6 chü'c phát hành (dy cQ): Cong ty 06 phn Tap oàn Cong nghè CMC 

2. Ten vi6t tt: Tap doàn Cong nghê CMC 

3. Dia  chitru s& chInh: CMC Tower,11 phó Duy Tan, phu'ng Dlch  VQng Hu, qun Cu Giy, Ha 
Nôi 

4. S6 diên thoai: (84 - 24) 3795 8668 S6 fax: (84 - 24) 3795 8989 Website: www.cmc.com.vn  

5. V6n c11u Iê: 1.500.014.320.000 dng 

6. Ma c6 ph16u: 0MG 

7. No'i m& tài khoàn thanh toán: Ngân hang TMCP Du tu' và pháttri6n Vit Nam, Chi nhánh S& giao 
d!ch 1, Ha Nôi 

S6 hiu tài khoân: 1201 0000 196028 

8. Giy chü'ng nhn dang k' doanh nghiêp só: 0100244112 do So' K hoch Va Du tu' Thành ph6 
Ha Nôi cp Ian dâu ngày 07 tháng 02 nàm 2007, cap thay dôi Ian thü' 17 ngày 27 tháng 09 nàm 2022 

- Ngành ngh kinh doanh chInh: 

Ma ngành Ten ngành, ngh kinh doanh 

Xut bàn phn mm 

Chiti6t: San xut phn mm, cung cp dich vu và giài pháp v phn mm Va ni dung 
Xuât bàn phn mêm; Djch vy xü' I' du' Iiu và các hot dng lien quan dn co' sO' dO' 

5820 Iiu; Gia cong và xut khâu phn mm 
(chinh) (T6 chü'c kinh t4 có v6n du tu' nu'O'c ngoài thy'c hiên ho?t dng mua ban hang hóa 

va càc hoat dông lien quan tru'c t16p ên mua bàn hang hôa thea quy dlnh  tai Nghi 
dlnh sO 09/2018/ND-CF ngày 15/01/2018 và Thông tu' sO 34/2013/TT-BCT ngày 
24/12/2013) 

- San phm/djch vu chInh: bao gôm 4 dlch vu: 

o TIch hQ'p h thOng: 

Dch vy tIch h9'p h thOng bao gm Giài pháp H? tng và Giài pháp LJ'ng dung; 
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• Cung cp các giãi pháp cong ngh thông tin chuyên ngành cho chInh phü, doanh nghip, 
tài chInh, ngân hang, bào hiêm, giáo dyc dào tao; và 

• Cung cp dch vy bào hành, baa trI và quàn tn chuyên nghip. 

o Vin thông — Internet: 

• Dich vt,i h thng vin thông; 

• Dch vy truyn sO lieu; 

• Dich vu DC/DR và Managed Service; 

• Dich vu truy cap Internet cho ho gia dnh qua truyn hInh cap; và 

• Djch vu giá trj gia tang. 

o Phn mm giài pháp: 

• San xut phn mm dông goi; 

• Cung cp phàn mm nhu' dch vy (SaaS); 

• Dch vu thuê ngoài Cong ngh thông tin và dch vu thuê ngoài tác nghip (ITO và BPO); 

• Djch vy phn mm theo yêu cu; 

• U'ng dung  cong ngh Cloud; và 

• Khai thác th tru'ô'ng ODC. 

o San xut và thu'oig m?i: 

• Phân phOi thit bi phn cü'ng (may chü, may tr?m, thit bi mng, may tInh xách tay), thit 
bi ngoi vi, linh kin, phn mèm (license); 

• San xuOt và 1p rap may tInh dO bàn, may chü CMS. 

9. GiOy phép thành lap và hoat dông (nu cO thea quy cf/nh cQa pháp iut chuyOn ngành): không 

II. Myc dich phát hành 

— Phu'o'ng an phát hành cO phiOu theo chu'o'ng trInh ly'a chQn cho ngu'ô'i lao dng trong Cong ty 
nhOm myc dIch thu hUt, duy tn và thUc dOy nhO'ng can b chU chOt có nang ly'c cOng hiOri và gOn 
bO au dài v&i cong ty. 

—	 Myc dIch sU' dung  vOn thu du'Q'c tij' d't phat hành: bO sung vào vOn lu'u dng phuc vu hoat dng 
kinh doanh cUa CMC. 

III. Phu'o'ng an phát hành 

1. Ten cO phiOu: CO phiOu Cong ty CO phn Tp doàn Cong ngh CMC 

2. Loai cO phi4u: CO phiOu phO thông 

3. TOng sO cO phiOu dã phát hành: 150.001.432 cO phi4u. 

4. SO lu''ng cO phiOu dang lu'u hành: 150.001.432 cO phiOu. 

5. SO ftng cO phiOu qu9: 0 cO phiOu. 

6. sO lu'ng cO phiOu du'  kiOn phát hành: 606.500 cO phiOu. 

7. TOng giá trj phát hành theo mnh giá:. 6.065.000.000 dng. 

8. T' 0 phat hành: 0,40% tOng sO lu'Q'ng cO phiOu dang lu'u hành. 
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NGUYEN TRUNG CHINH 

9. Tho'i gian h?n  ch4 chuyn nhu'Q'ng: 02 (hai) nàm k4 tü' ngày hoàn tt d't phát hành tu'o'ng ü'ng. 
(Ngay hoàn tt do't phát hành là ngày k4t thüc vic thu tiên mua c6 phiu cüa CBNV) 

10. Già phát hành (tru'&ng hcrp ban c6 phiu cho ngu'&ilao c1ng): 10.000 dànglc6 phiéu. 

11. Tài khoàn phong tôa nhn tièn mua có phiu: 

- S6 tài khoàn: 12010008724609 

- Mo' t?i:  Ngân hang TMCP Su tu' và Pháttrin Vit Nam (BIDV) — Chi nhánh So' giao djch 1 

13. Tho giari nhn tin mua Co phiOu: îü' ngày 26/10/2022 On ngày 25/11/2022. 

Ha N ngày...... tháng nãrn 2022 
CTCP TP EOAN CONG NGHE CMC 
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