
CÔNG TY CỎ PHẦN VẬN TẢI 
ĐA PHƯƠNG THỨC DUỶÊN HẢI

Số: 18/2021/CBTT-TASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA ỦY BAN CHƯNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chửng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Mã chứng khoán: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính: số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.978895
- Fax : 02253.978895
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khánh Toàn 

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng họp
Loại thông tin công bố : □ định kỳ K bất thường □ 24h □ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố (*):
- Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Báo cáo tiến 
độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, số 02/2021 ngày 31/03/2021 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 
31/03/2021 tại durnig dan:
http://www.tasaduvenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/bao-cao-tien-do-su- 
dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-31 -03-2021 -519.html

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo số: 02/2021 ngày 
31/03/2021.

Đại diện tổ chức

http://www.tasaduvenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/bao-cao-tien-do-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-31_-03-2021_-519.html


CÔNG TY CỎ PHẦN VẬN TẢI 
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 02/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 3J tháng OỊ năm 2021

BÁO CÁO TIÉN Độ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 

số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban Chứng khoản Nhà nước cấp ngày 07/04/2015)

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nuớc.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN
1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam.
3. Điện thoại: 0225.3978895 Fax: 0225.3978895 Website: www.tasaduyenhai.com
4. Vốn điều lệ: 187.110.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: TCO
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đôn 
Phòng. Số hiệu tài khoản: 32310000006968.
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0200793081 do Sở Kê hoạ 
Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 
14/05/2018.
- Ngành nghề kỉnh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933.
- Sàn phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ Logistics, Kho bãi, Vận tải hàng hóa, container...
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
II. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN
1. Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: 3.303.000 cổ phiếu.
5. Tổng vốn đã huy động: 37.842.500.000 đồng, trong đó phần vốn huy động cho di 
37.842.500.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/07/2015.
III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố tại Bản cáo bạch: Từ Quý 1/2015 đến Quý 1/2016.
2. Tiến độ dự án hiện tại: Đã giải ngân hết số vốn huy động được, cụ thể:

stt Nội dung Số tiền chi (VNĐ) Thòi gian chi

1

Nhận chuyển nhượng một phần vốn 
góp tại Công ty TNHH Fujiaire 
Malaysia Việt Nam (Giá trị nhận 
chuyển nhượng là 3.060.000.000 
đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của 
Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia 
Việt Nam).

3.060.000.000 25/06/2020

http://www.tasaduyenhai.com


2
Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 
Vận tải Duyên Hải (Công ty con). 34.782.500.000 29/03/2021

Tổng cộng 37.842.500.000

3. Những thay đổi:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 06/06/2020) thông qua việc thay 
đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vổn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. 
Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:
- Thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng hoặc 

hiện đại hóa ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các 
yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty.
- Thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Mua bán bất động 
sản, tài sàn gắn liền với đất. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp khác.
- Đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận 
chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đổi tác, góp vốn 
bổ sung vào các Công ty con,...để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất 
kinh doanh, phát triển các lĩnh vực kinh doanh: Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khe 
phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bât động sàn, du lịch, khác 
nhà hàng,...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. ’
- Cho các Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Cộfflí£ 
Mẹ chưa triển khai thực hiện các dự án, các hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liêíÂ 
nêu trên và chưa sử dụng đến số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Các Công ty cộư? 
gồm: Công ty TNHH Vận tài Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành; ông 
ty TNHH Vận tải Duyên Hải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty 
TNHH Vận tài Duyên Hài Phú Thọ, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức 
Duyên Hải Hà Nội.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự 
án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đàm bảo hiệu quả sử dụng vốn 
cho Công ty.
4. Lý do thay đổi (nếu có):
5. Báo cáo tiến độ được công bổ thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty (Website: 
http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày tháng OẶnăm 2021.

CÔNG TY CỎ PHÀN VẶN TẢI
THỨC DUỸÊN HẢI
iên theo pháp luật)

co PHAN

HU TỊCH HỌI ĐONG QUAN TRỊ

http://www.tasaduyenhai.com
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HU TỊCH HỌI ĐONG QUAN TRỊ

http://www.tasaduyenhai.com

	CBTT 18-BC tien do su dung von
	20210401 - TCO - BC Tien Do Su Dung Von

