CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CÔNG
CONG TY CO PHAN TP DOAN
NGHỆ CMC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0100244112, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC,
O=MEGABIZ-VN, L=Cầu Giấy, S=HÀ
NỘI, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2022-04-08 09:27:04
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc lap - Tip do - Hnh phüc

CONG NGHE CMC

S6:5i4Oo2/CMC -CV

1 f ngayQ'thangC)nam cC'2)—

V/v COng bó thông tin v két qu
mua Iai trài phiu tru'O'c han
Kinh gO'i:

Uy ban Chii'ng khoán Nhà Nu'&c
S& Giao dich Chü'ng khoàn TP. HCM
S& Giao dich Chü'ng khoán TP. Ha NOi
Các nhà du tu' mua trái phiu cüa dt phát hành

Can cii' quy dinh tai Thông tu' sO 122/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nãm 2020 cüa BO Tài chinh hu'&ng
dn ch dO Cong bO thông tin và bào cáo theo quy dinh cüa Nghi dinh sO 153/2020/ND-CP ngay 31 tháng
12 nàm 2020 cOa ChInh ph quy dinh v chào bàn, giao dich trái phiu doanh nghiep rieng lé ti thi
tru'ô'ng trong nu'àc Va chao bàn trái phiéu doanh nghiep ra thj tru'&ng quOc té, Cong ty CO phn Tap doàn
Cong nghe CMC Cong bO thông tin kêt qua mua Iai trái phiéu tru'óc han nhu' sau:
002

1. Thông tin doanh nghiep
- Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN TAP OOAN CONG NGHE CMC
- Dia chi tru s& chinh: CMC Tower, sO 11 phO Duy Tan, phu'ng Dich VQng Hu, quãn Cu Giy, thành
phO Ha NOi, Viêt Nam
- SO then thoai, sO fax giao dich, dia clii thu' then tü': (84-24) 3795 8668
chi thu' diên to': info(äcmc.com.vn

Fax: (84-24) 3795 8989

Dia <>' DOANC

- Loai hlnh doanh nghiep: Cong ty CO phn
- LTnh vu'c hoat dOng kinh doanh chinh:
Dich vu COng nghe thông tin và dch vu khác lien quan d4n may vi tInh;
Sn xut phan mm, cung cap djch vu và giâi pháp v phn mm va nOi dung;
Sn xuãt, kinh doanh, sO'a chCi'a may mOc, thit bi then tü, truyn thông và Cong ngh thông tin
("CNTT");
Kinh doanh bt dOng san, quyn sO' dung dt thuOc thu so' hO'u, chO sO' dung dich vu di thue;
Cac hoat dOng vin thông; và
Cac hoat dOng khàc theo Giy chU'ng nhán dang k doanh nghiep.
2. Kt qua mua lal trái phiu tru'c han
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Chüng tôi cam kt chiu hoän toàn trách nhiêm tru'O'c phäp Iuât v fbi dung, tinh chInh xác cüa thông tin
Cong bó néu trén.
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