
Mu 3.3. Báo cáo tinh hInh sU' dyng ngu6n vn tü' phãt hành trái phieu 

CONG TY CO PHAN TP CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DOAN CONG NGH CMC Dc ip - T' do - Hnh phUc 

S6:2J/2022/CMC/CV-KT Ha N ngày 21 tháng 11 nàm 2022 

V/v: Cong bó thông tin dlnh  k' v 
tlnh hInh sU' dung v6n trái phiu 

KInh gU'i: Uy ban ChU'ng khoán Nhá Nu'óc 

S& Giao dch ChU'ng khoán TP. HCM 

S& Giao dich ChU'ng khoán TP. Ha Ni 

Các nhà du tu' mua trái phiu cUa do't phát hành 

Can CU' quy dlnh t?i Thông tu' s6 12212020/TT-BTC ngáy 31 tháng 12 nám 2020 cUa Bô Tái chInh 
hu'O'ng dn chê dO Cong b6 thông tin và ch dO báo cáo theo quy djnh cUa Ngh dlnh 
s6 153/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa ChInh phU quy dinh v chào ban, giao dich 
trái phiêu doanh nghiOp rièng lé ti th! tru'O'ng trong nu'O'c vá chào ban trái phiéu doanh nghiêp ra 
thi tru'ô'ng quôc t, Cong ty C6 phn Tap doàn Cong nghê CMC gU'i ni dung Cong b6 thông tin 
dinh k v vic sU' dung ngun vOn tU' phát hành trái phiu nhu' sau: 

1. Thông tin doanh nghip 

- Ten doanh nghip: CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGH CMC 

- Dia cht tr i sO' chInh: CMC Tower, sO 11 phO Duy Tan, Phu'O'ng Dich Vong Hu, qun Câu Giy, 
TP Ha NOi. 

- SO diên thoai: (84-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 Ea chi thu' diên tU': 
info@cmc.com.vn  

- Loal hinh doanh nghiêp: Cong ty CO phn 

- Linh vu'c hoat dông kinh doanh chInh: 

> Dich vu cong nghê thông tin và dich vu khác lien quan dOn may vi tInh; 
> San xuOt phOn mm, cung cOp dich vu va giái pháp ye phân mém và nôi dung; 
> Sn xuOt, kinh doarih, sU'a chO'a may mOc, thiOt bj dlOn tU', truyên thông và cong ngh 

thông tin. 
> Kinh doanh bOt dng san, quyn sU' dung  dat thuc chU sO' hü'u, chU sO' dung dlch vu di 

thuê; 
> Các hoat dOng viên thông; 
> Các hot dng khác thea Giây chU'ng nhn dãng k' doanh nghip. 

2. Muc  dIch sU' dung  vOn theo phu'o'ng an phát hành 

2.1. Can cU' phu'o'ng an phát hành trái phi4u dà du'Q'c phê duytti Nghi quyOtsO 03/2019/NQ-
HDQT cUa HOi dOng Quán tr phê duyêt phu'o'ng an phát hânh trái phiêu 

- TOng khOi lu'p'ng huy dOng tü' phát hành trai phiOu (theo mnh gia) và khOi lu'cng phát hành thea 
tU'ng ma trái phiOu. 



Loai trái phiéu Trái Phiu doanh nghp, khong chuyn dói, không 
kern chü'ng quyn, du'o'c bâo dm bang tài san 

oàng tin phát hành va thanh toán Viêt Nam dóng 

Hlnh thü'c Trái Phiu Trái Phi4u duvc phát hành du'ài hinh thU'c but toán ghi 
s6, có phát hành Giy chü'ng nhn s& hü'u Trái phiu 

Mênh giá Trái Phiu 1.000.000.000 (Môt ti') Eng Viêt Nam/ 1 Trái Phiu 

So Iu'o'ng Trái phiu phát hành TOi da 300 (ba tram) Trái phiu 

TOng giá trl Trái ph14u phát hành 
theo mênh giá 

TOi da 300.000.000.000 VND (bng chCj': Ba tram t 
dOng) 

Giá phát hành Bng 100% mnh giá 

K han  trái phiOu 5 (nam) näm kO tü' Ngây Phát hánh 

- Muc dIch sü' dung vOn: 

v' TO chU'c phát hành sü' dung 200 t dOng thu du''c tü' viêc phát hành Trái phiOu dO thy'c 
hiên du tu' vào dv' an Không gian Sang tao  CMC ti Lô Vb-27b, lô Vb-28 và Lô Vb-29 
Khu chO xuét Tan Thun, phu'&ng Tan Th4n  Song, qun 7, Thành phô H ChI Minh. 

' TO chCi'c phát hành sü' dung 100 t dOng thu dU'QC tü' viêc phát hânh Trái phiOu dê thu'c 
hiên tang quy mô Phát hành va sü' dung  khoân vOn dO dO bO sung vOn cho các cong ty 
TNHHH do To chü'c phát hành sO' hu'u 100% vOn diOu l thông qua vic tang phân von 
gOp cüa TO chü'c phát hành trong các cOng ty do. 

2.2. Can cU' "Ban cong bO thông tin sü'a dOi ln 1" do Chü tich  Hôi dOng quân tn k' ban hành ngày 
12/07/2019. 

"SiOu 1: Sü'a dOi va thay the toàn bô ni dung hang muc IV. KO hoach sü' dung tiOn thu du'o'c tü' 
dQ't phát hành và thanh toán g6c lãi cho nhà dâu tu' 

1. KO hoach sü' dung  tiOn thu du'9'c tU' dQ't phát hành trái phiOu 
b) Tang quy mô vOn hoat dng doanh nghip, chi tiOt nhu' sau: 
- TO chCrc phát hành se st)' dung  100 t' dong thu du'ç'c tCr vic phát hành Trái phu dê 
tht,j'c hin tang quy mô hot dng cüa To Chü'c Phát Hành Va s' dung  khoan vOn dO dO 
bO sung vOn cho các tO chü'c TNHH do CMC sO' hO'u 100% vOn thOu l thông qua vic 
tang phn vOn gOp cüa TO chU'c phát hành trong các cong ty dO, cv the: 
- To chü'c phát hânh se gOp them 40.000.000.000 VND (BOn mu'o'i t dOng) vao COng ty 
TNHH TOng Cong ty Cong nghe và Giai Pháp CMC; va 
- TO chU'c phát hành sé gOp them 60.000.000.000 VND (Sáu mv'o'i t dOng) vào Congty 
TNHH CMC Global. Trong dO, vOn trái phiêu du'Q'c sü' dung  dê giâi ngân hoàn mt phân 
vOn dâ gop và sO vOn dy' kiOn Se gOp trong nam 2019. 
Thô'i diOm giai ngân: Giãi ngân theo kO hoach gOp vOn thu'c tO tai tU'ng cOng ty (ngoai trcF 
Cong ty TNHH CMC Global). 

DiOu 2: Ban cong bO thông tin sü'a dOl ln 1 nay Se cO hiu lu'c  áp  dung  và cO giá frj rang buc Va 
nghia vu phãp l tu'o'ng ü'ng cOa TO chü'c phát hành và NhO'ng Ngu'ô'i SO' HG'u Trái PhiOu kO tCv 
Ngày Ban Hành". 
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NGIIOI DAI  DIJN-TllEO PHAP LUAT 
HOAC. utii BU'QC UY QUYEN 

hQ ten, dóng dáu) 

3. Tlnh hlnh si) dung  von Va tiOn d giai ngân: 

3.1. DOi vol muc dich sü' dung  vOn d4 du tu' chu'o'ng trinh, du'  an Va Co' CU Iai nguôn vOn 

STT Dir an sfr dung vn tir phát 
hành trái phiu 

Phu'ong an phát hành Thyc t 

Th?yi gian giãi 
ngân 

Giá trj giái ngãn ThO'i gian 
giãi ngân 

Giá frj giãi ngân 

1. Bu tir chlro1ng trInh, di1 an 

- Không gian sang tao  CMC 
tai TP HCM (CCS HCM) 

Giái ngân theo 
tin do thixc té cüa 
duán 

200.000.000.000 29/03/20 19 
- 18/05/202 1 

(Giai ngan 
theo tiên d 
thrc té cüa 
di,r an) 

200.000.000.000 

Tang 200.000.000.000 200.000.000.000 

3.2. 061 vol myc dich s' dung  vOn d'O tang quy mô vOn ho?t dng 

Mic dIch sfr diing K hoch Ba sfr ding 

A. Di vó'i các doanh nghip khác 

1 Cong ty TNHH TIch hçip h thng CMC 
(Ten mài: COng ty TNHH Tong cong ty 
Cong ngh và giâi pháp CMC) 

40.000.000.000 40.000.000.000 

2 Cong ty TNHH CMC Global 60.000.000.000 60.000.000.000 

Tng 100.000.000.000 100.000.000.000 

ChUng tôi cam k4t ch!u hoàn toân trách nhiêm tru'O'c pháp Iuât vO noi dung, tInh chInh xác cüa 
thông tin cong bO nêu trên.I. 

Noinhân: 
- Nhu trên 
- Luu: VP, TC 

CHU TICH HOI DONG QUAN TR 
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