
Mu s 6  3.1. Cong b 6  thông tin ye tinh hInh tài chinh 

CONG TY CO PHAN TP DOAN CONG NGHE CMC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc Ip - T' do - Hnh phüc 

S6:.tC.j /2O22jCMC/CV - KT Ha ngay2' )thangE nãm 2022. 

V/v: Cong bó thông tin d/nh k$' v4 tInh hInh tài chmnh 

Kinh gUi: Uy ban ChLng khoán Nhã Nu'&c 

S& Giao dich ChCrng khoàn TP. HCM 

S Giao dich ChU'ng khoàn TP. Ha Nôi 

Các nhà du tu' mua trái phiu ca do't phàt hành 
Can cCr quy dnh tai Thông tu' s6 122/20201TT-BTC ngày 31 thàng 12 näm 2020 cüa B Tài chinh hu'&ng 
dn ch4 do Cong bó thông tin và báo cáo theo quy dnh cOa Ngh dlnh  so 153/2020/ND-OP ngày 31 thang 
12 nàm 2020 cüa Chinh phU quy dlnh  v chào bàn, giao djch trài phiéu doanh nghip rieng lé ti thi tru'ng 
trong nu'c Va chao bàn trái phiéu doanh nghiep ra thj tru'O'ng quóc tê, Cong ty 06 phn Tp doàn Cong 
nghe CMC gi'i ni dung Cong bó thông tin dnh k5' v tlnh hinh tài chmnh nhu' sau: 

1. THONG TIN DOANH NGHIP 

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

- Oja chitru s& chinh: CMC Tower, s 11 ph6 Duy Tan, phu'&ng Dlch  V9ng Hu, qun Cu Giy, 
thành pho Ha Ni, Vit Nam 

- S6 diên thoai: (84-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 Dia chi thu' diên tO': infocmc.com.vn   

- Loai hlnh doanh nghiep: Cong ty C6  phn 

- Linh vu'c  host dng kinh doanh chinh: 

Djch vu Cong nghe thOng tin và djch vu khác lien quan dn may vi tinh; 
San xut phn mm, cung cp djch vu và giâi phap v phân mëm và ni dung; 
Sn xuát, kinh doanh, sO'a chQ'a may mOc, thiét bi dien tO', truyen thong và Cong ngh thông tin 
('CNTT"); 
Kinh doanh bat dOng  san, quyên sO' dung  dat thuôc chO sO' hO'u, chO sO' dung  djch vu di thuê; 
Các hot dng vin thong; vã 
Các hot dOng  khác theo Giây chU'ng nhn dang kS'  doanh nghip. 

2. T1NH HINH TAI CHIN H 

- K' báo cáo: nãm 2021 (tO' ngay 01/04/2021 dn ngay 31/03/2022) 

- Các chi tiêu tài chInh co ban cOa doanh nghiep trong k5' cOa báo cáo rieng kiém toán: 

ChT tiêu K5' tru'c KS' báo cáo 

-V6n chO sO' hO'u (triêu dóng) 1.866.517 1.698.693 

- He s6 nv phâi trâlv6n chO sO' hO'u (In) 0.45 0.41 

- Du' nç trài phiéu/v6n chO sO' hG'u (In) 0.15 0.18 

- Lçi nhuân sau thu (triêu d6ng) 167.824 91.304 

- TS' sut Ioi nhuân sau thu&/ v6n chO sO' hO'u (ROE) (In) 0.09 0.05 

- TS' l an toàn v6n theo quy dinh cOa phap luãt chuyên nganh 

* \TAP 
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Chüng tOi cam k& chiu hoàn toàn trách nhiêm tru'&c phap Iuât v fbi dung, tinh chmnh xäc cOa thông tin 
cong bó nêu trên./. 

No'i nhân: 
-Nhu'trên 
- Lu'u: VP, KT 



CONG TV CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE 
CMC 

Mu 3.3. Bão cáo tlnh hlnh su' dung ngu6n v6 n th' phát hành trái phieu 

CQNGHOAxAHQICHU NGHiAVIETNAM 
Doc Ip - Tu' do - Hanh phuc 

      

Só:103 /2021CMC/CV - KT ngay7thangj, näm 

V/v: Cong bó thông tin dnh kS'  v tmnh hinh sü' dçing 
von trái phiu 

KInh gui: Uy ban ChU'ng khoán Nhá Nu'O'c 

S Giao dich Chng khoán TP. HCM 

S& Giao dich Chng khoán TP. Ha Nôi 

Các nhà du tu' mua trái phiéu cüa t phát hành 

Can cU' quy dinh t?i  Thông tu' sO 122/20201TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Bô Tái chinh hu'&ng dn ch4 do cong bO thông tin và ch do 
báo cáo theo quy nh cüa Ngh dnh sO 153I2020IN-CP ngáy 31 tháng 12 nàm 2020 cüa Chinh phü quy nh v chào ban, giao dich trái phi4u 
doanh nghip rieng lé ti thj tru'ng trong nu'O'c vá chào ban trái phiu doanh nghip ra thi tru'ng quOc tê, Cong ty CO phn Tp doán Cong ngh 
CMC gCi'i nOi  dung cong bO thong tin djnh k' v vic sü' dyng nguOn vOn tü' phat hành trái phiéu nhu' sau: 

1. THÔNG TIN DOANH NGHIEP 

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

- a chi try so' chInh: CMC Tower, s6 11 pho Duy Tan, phu'&ng Dch Vçng Hu, qun Cu Giy, thành ph6 Ha Nôi, Vit Nam 

- SO diên thoai: (84-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 Dia chi thu' diên tü': infoãcmc.comvn  

- Loai hinh doanh nghip: Cong ty C6  phn 

- Linh vv'c hot dng kinh doanh chinh: 

Dch vy cong nghe thong tin và dich  vy khác Hen quan dn may vi tmnh; 
Sn xuát phan mém, cung cap dlch  vy vá giâi phap v phân mêm vá ni dung; 
Sn xuât, kinh doanh, si'a chu'a may mOc, thit b din ti', truyn thong Va cong ngh thong tin (CNTT"); 
Kinh doanh bat dng sn, quyn sii' dyng dâtthuOc chü so' hu'u, chü sü' dyng dlch  vy di thuê; 
Cac hot dng vin thong; vá 
Các hoat dOng khác theo Giy chCi'ng nhân dãng k' doanh nghip. 



2. MVC  DICH SIP DVNG  VON THEO PHU'NG AN PHAT HANH 

2.1. Can cii' phu'o'ng an phãt hänh trái phiu dã du'c phê duyt tai Ngh quyt s6 03/2019/NQ — HDQT cüa HOi dóng quàn tr ngày 14/01/2019 Vv 
Phê duyêt phu'o'ng an phát hânh trái phiu 

- Tóng khói Iu'qng huy dng tO' phát hänh träi phiu (theo mnh gia) và khói ung phat hãnh theo tu'ng ma träi phiéu. 

Loi trái phiéu Trái Phiu doanh nghiep, khOng chuy4n d6i, khong kern ch0'ng quyn, du'c bo dm bng tài sn 

óng tièn phát hành và thanh toán Vit Nam óng 

Hinh thU'c Trái phiu 
Trái Phiu du'c phát hãnh du'&i hinh thU'c bOt toán ghi s6, CO phát hành Giy chu'ng nhän s& hO'u 

Trãi Phiu. 

Mênh giá Trái Phiéu 1.000.000.000 (Môt ti') Song Viêt Nam/1 Trái Phiéu 

So Iu'cYng Trái Phiu phät hânh 161 da 300 (ba tram) Trái Phiéu 

TOng Giá trj Trãi phiu phat hành thea 

mênh giá 
TOI da 300.000.000.000 VND (Bng chO': Ba tram t9 SOng) 

Giã phat hành Bng 100% bng mênh gia. 

KS' han trái phiu 5 (nam) näm k tO' Ngãy Phát Hành 

- Muc dich sO' dung v6n: (Thông tin cy th v chu'o'ng trInh, dii an du tu'; các hoat dOng san xut, kinh doanh cn bó sung vón; nguôn v6n du'ac 
co' cu (ten khoàn no' hoäc vOn chU sO' hCru dr'c co' câu, giá tn cUa khoán my hoc vOn chO sO' hO'u clu'Q'c ca cãu,). 56i v&i t6 chCi'c tin dyng, cOng 
ty chcrng khoán phãi néu no muc dIch phát hành trái phiêu d4 tang v6n cp 2 hoc d cho vay, du tu' hoc sCr dyng cho myc dich phát hành trái 
phiéu theo quy d/nh cUa phap Iut chuyên nganh,). 

• TO ChU'c Phat Hành se sO' dung 200 t9 dOng thu du'c to' vic phãt hành Trái Phiéu dé thu'c hien  du tu' vào dci' an KhOng gian Sang tao 
CMC tai LO Vb-27b, Iô Vb-28 vä Lô Vb-29 Khu ch xut Tan Thun, phu'ng Tan Thun SOng, qun 7, Thành phO HO Chi Minh. 

• TO ChO'c Phát Hânh se sO' dung 100 t9 dOng thu du'ç'c tO' vic phat hành Träi Phiu d4 thu'c hin tang quy mO hot dng cOa TO ChO'c 
Phát Hãnh vâ sO' dung  khoãn vOn dO dé bO sung von cho cäc cong ty TNHH do TO Ch0'c Phát Hänh sO' hO'u 100% vOn diéu I thông qua 
vic tang phn vOn gop cOa TO ChU'c Phät Hânh trong các Cong ty dO. 

2.2. Can cO' "Bàn cong b6 thông tin sO'a d6i In 1" do ChO tich  Hi dOng quân tn kS'  ban hânh ngày 12/07/2019 

"Diu 1: SO'a dOi Va thay th4 toàn b nôi dung muc IV. K4 hoach sO' dung  tin thu du''c to' dt phat hành và k hoch thanh toán gOc tãi cho nhã 
dâu tu' 

1- K hoch sO' dung  tin thu du''c tO' d't phát hành trái phiu 
b) Tang quy rnO vOn hot dng cOa doanh nghip, chi tit nhu' sau: 
TO ChO'c Phät Hành sê sO' dung  100 tS'  dOng thu du''c tO' vic phát hânh Trái Phi4u d thu'c hin tang quy mO hot dng cOa TO ChO'c 
Phát Hành Va sO' dung  khoàn vOn dO d bO sung vOn cho cáctO chO'c TNHH do CMC sO' hü'u 100% vOn diu lé thông qua viêc tang phn 
vOn gOp cOa TO ChO'c Phát Hành trong cac cOng ty do, Cu th: 



- To Chü'c Phát Hành sé gop them 40.000.000.000 VND (B6n mu'o t' dOng) vão Cong ty TNHH TOng Cong ty COng ngh và Giâi pháp 
CMC; va 

- TO ChU'c Phát Hành sé gOp them 60.000.000.000 VND (Säu mu'o'i tç' dOng) vào Cong ty TNHH CMC Global. Trong dO, vOn trái phi&u 
du'c sO' dung  d gii ngãn hoän mOt  phn vOn dã gop vã sO vOn dcv kin sé gOp trong nàm 2019. 

ThO diem gii ngän: Gii ngän theo k hoch gop vOn thçi'c té ti tU'ng cong ty (ngoi tri1' Cong ty TNHH CMC Global) 

Diu 2: Bn cOng bO thong tin sO'a dOi ln I nay sê cô hieu lu'c áp dung và CO giá tr rang buc quyen và nghTa vu pháp l' tu'o'ng O'ng cOa TO 
ChU'c Phãt Hành và NhCi'ng Ngu'vi S& HG'u Trái Phiu ke tU' Ngay Ban Hành" 

3. TINH HINH Sc? DUNG  VON VA TIEN DO GIAI NGAN: 

3.1. D6i vO muc dIch sO' dung  vOn dé deu tu' chLvng trinh, dcv an và c cãu li nguOn vOn 

STT Dii' an sO' dting vOn tO' phát hành trái 
phiêu 

Phu'o'ng an phát hành Thu'c te 

Thvi gian gii ngan Giá tn gii ngän ThOu gian giâi 
ngân 

Giä tn giái ngãn 

Dâu tu' chu'ong trInh, du' an 

KhOng gian sang tao CMC tai TP HCM(Giâi 
CCS HCM) 

ngân theo tin dO 
thu'c t cOa du' an 

200.000.000.000 29/3/2019- 
18/05/2021 

(Gii ngân theo 
tien dO thu'c t cOa 
dv an) 

200.000.000.000 

T°ng 200.000.000.000 200.000.000.000 



NG I THEO PHAP LUAT 
ten, dOng dãu) 

3.2. 6I v&i mçic dich sü' dung  v6n d tang quy mO v6n host dng 

Mtic dich su' dung Kó hoach Da sU' dung 

Oôi v&i cãc doanh nghiêp khác 

Cong ty TNHH Giài pháp phn mm CMC 20.000.000.000 20.000.000.000 

2 COng ty TNHH Tich hp he th6ng CMC ( Ten mO'i: Cong ty 
TNHH Tóng Cong ty Cong nghe va giâi pháp CMC) 

40.000.000.000 40.000.000.000 

3 COng ty TNHH CMC Global 40.000.000.000 40.000.000.000 

T6 ng 100.000.000.000 100.000.000.000 

Chüng tOi cam kt chlu  hoàn toãn trách nhiem  tru'O'c phap Iut v ni dung, tmnh chinh xãc cüa thong tin cong bó neu trên.I. 

Nr,i nhãn: 
- Nhu' trên 
- Lu'u: VP, KT 

*Tài lieu kern thco d61 v&i chào ban trái phiu xanh ti thf tru'àng trong nuc bao g6m: 

- Báo cáo tin dO thu'c hiên dir an; 

- Báo cáo v viêc hacli toán, quán 1j?  sU' dung v6n tCrphát hành trái phiu cO kin soátxét cüa t6 chU'c kim toán (d61 vOl báo cáo närn); 

- Báo cáo dánh giá tác dOng rnOi tru'O'ng (f61 vOl báo cáo näm,). 
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Mu s 3.2. Cong b6 thông tin v tInh hinh thanh toãn góc, Iãi trãi phiu 

CONG TY CO PHAN TIP DOAN CONG NGH CMC CONGHOAXAHQICHU NGHiAVIETNAM 
DcIp-Tvdo-Hnh phüc 

   

Só:IQL, /2022JCMC/CV  - KT 

VA': Cong bó thông tin cl/nh kj' 

v t?nh h!nh thanh toán góc, Iäi 

 

Ha NO ngày14 thang näm 2022. 

KInh gU'i: Uy ban ChU'ng khoán Nhà Nu'O'c 

S& Giao dich ChCrng khoán TP. HCM 

S& Giao d!ch  Chu'ng khoán TP. Ha NOi 

Các nhà du tu' mua trái phiu cüa dQ't phát hành 

Can cü' quy dinh tal Thông tu' so 122/20201TT-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa BO Tài chInh hu'Ong dn ch dO cOng bO thông tin Va baa cáo 
theo quy dinh cüa Ngh dnh sO 153I2020/N-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Chinh phü quy dinh  v chào bàn, giao dich trái phiu doanh 
nghiep rieng Iê tai th! tru'&ng trong nu'O'c và chào bàn trái phiu doanh nghiep ra th tru'Ong quOc t& Cong ty CO phn Tp doàn Cong nghe CMC 
gCi'i ni dung cong bO thông tin dinh kS'  v tlnh hinh thanh toán gOc, Iãi träi phiu nhu' sau: 

1. THONG TIN DOANH NGHIP 

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

-Dia chTtr so' chInh: CMC Tower, so ii phO Duy Tan, phu'ô'ng Dich V9ng Hu, qun Cu Giy, thành phO Ha Ni, Vit Nam 

- SO diên thoai: (84-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 fa chi thu' diên tu': infocmc.com.vn   

Loai hmnh doanh nghiep: Cong ty C6 phân 

- Linh vçi'c hot dng kinh doanh chinh: 

Dich VU Cong ngh thông tin và dich vu khàc lien quan dn may vi tFnh; 
Sn xut phn mèm, cung cp dlch vu Va giài phäp v phn mm Va nOi dung; 
Sn xut, kinh doanh, st)'a chü'a may móc, thit bj diên tü', truyn thông và cong nghe thông tin ('CNTT"); 
Kinh doanh btdOng san, quyn so' dung dâtthuOcchO sO'hO'u, chO sO' dung djchvçidithuê; 
Cac hoat cong vin thông; và 
Các hoat dng khác theo Giy chu'ng nhn clang k' doanh nghip. 
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2. TiNH HiNH THANH TOAN GOC, LAt TRAI PHIEU: 

K' báo cáo: näm 2021 (tU ngày 01/04/2021 d&n ngày 31/03/2022) 

STT Ma trái phiu K9 Ngay Dng Giá fri phát hánh Giá fri dang Iivu K' tr Iãi Ngáy Thanh toán Iãi Thanh toán g6c L do 
han phát hành tin (theo mnh giá) hánh (theo thanh toán chm/ 

phát mênh giá) theo k SÔ tin phi SO tin dà Ngày SO tin phi S tin dä Ngay khOng 
hành hoach thanh toán thanh toán thanh toán 

thu'c t 
thanh toán thanh foán thanh toán 

thu'c t 
thanh 
toán 
gOc, 
Iãi 

(nu 
Ca) 

CMG29032019 
nam 

29/3/2O19VND 300.000.000.000300.000.000.000 6  
ang an 29109/202112.370.849.31512.370.849.31529/09/2021 0 0 0 

.f 

0MG29032019 
nam 

29/3/2019 VND 300.000.000.000Q80.000.000.000 . ,. 
thang/lan 

29/03/202212.094.767123 12.094.767.12329/03/202220.000.000.00020.000.000.00029/03/2022, 

Chüng tôi cam kt chu hoàn toàn trách nhiêm tru'&c phap Iuât v fbi dung, tinh chinh xác cüa thông tin cong b6 neu trên./. 

No'! nhãn: 
- Nhu' trên 
- Lu'u: VP, KT 
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