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Mu so 3.2. Cong b6 thông tin ye tInh hInh thanh toán g6 c, Iãi trái phiêu 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dôc lap - Tii' do - Hnh phUc 

SOW./2022/CMC/CV-TC 

V/v: Cong b6 thông tin dinh k' ye tinh hinh 
thanh toán gOc, Iäi 

 

Ha nô ngày 21 tháng 11 nàm 2022 

Kmnh gü'i: Uy ban ChU'ng khoán Nhà Nu'O'c 

Sâ Giao dich Chü'ng khoán TP. HCM 

S& Giao djch ChU'ng khoán TP. HN 

Can cü' quy d!nh  tai Thông tu' sO 1221202011T-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa Bô Tài chInh hu'O'ng dn chO d cong bO thông 
tin và baa cáo theo quy dinh cüa Ngh! dinh sO 153/2020/ND-OP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phü quy dnh ye chào ban, 
giao dich trái phiêu doanh nghiêp riêng lé tai th! tru'ô'ng trong nu'O'c và chào ban trái phiu doanh nghiêp ra thi tru'ô'ng quOc t, Cong 
ty CO phen Tp doàn Cong ngh CMC gü'i ni dung cOng bO thông tin dnh ki v tlnh hinh thanh toán gOc, Iäi trái phiOu nhu' sau: 

1. Thông tin doanh nghip 

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

- Dia chi tru sO' chInh: CMC Tower, sO 11 phO Duy Tan, Phu'O'ng Dch Vong Hâu, quân Ceu Giy, thành phO Ha Nôi. 

- sO diên thoai: (81-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 Dia chr thu' diên tCv: info@cmc.com.vn  

- Loai hinh doanh nghiêp: Cong ty CO phen 

- Linh vj'c hot dng kinh doanh chInh: 

Dch vu cOng ngh thông tin và dch vu khác Uên quan dn may vi tInh; 
San xut phen mem, cung cp dich vu và giài pháp ye phen mm và nôi dung; 
San xut, kinh doanh, sü'a chO'a may mOc, thit bi diên tü', truyen thông và cong ngh thông tin (CNTT); 
Kinh doanh bt dng san, quyèn sü' dung dt thuôc chü sO' hü'u, chü sü' dung dch vu di thuê; 

> Các hoat dông vin thông; và 
> Các hot dng khác theo Giy chü'ng nhân dàng k' doanh nghiêp. 

2. Tmnh hlnh thanh toán gOc, Iäi trái phi4u: K' báo cáo: 6 tháng näm 2022 (tC4' ngày 01/04/2022 dn ngay 30/09/2022) 
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Chüng tôi cam kt chiu hoàn toàn trách nhiêm tru'àc pháp Iuât ye ni dung, tInh chInh xác cüa thông tin Cong bó neu trên./. 

Noi nhin: 
- Nhu trén 
- Ltru: VP, TC 

CHU TICH HOI DONG QUAN TRi 
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