
Mu s6 3.1. Cong b6 thông tin ye tInh hInh tài chInh 

CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGH CMC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tii' do - Hnh phUc 

S6: 4/2021/CMC/CV - KT Ha NOi, ngay thangl,1nam 2021. 

V/v: Cong b6 thông tin d.inh k' v tInh hinh tái chInh 

Kinh gUi: Uy ban Chu'ng khoán Nhà Nu'àc 

S Giao dich Chng khoán TP. HCM 

S& Giao dch Chü'ng khoán TP. Ha Ni 

Các nhà du tu' mua trái phiu cüa dt phat hành 

Can cU' quy dinh tai Thông tu' s6 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2020 cOa Bô Tài chinh hu'ng 
dn ch dO Cong bó thông tin vá báo cáo theo quy dlnh  cUa Nghi dnh s6 153/2020/ND-OP ngay 31 thang 
12 nàm 2020 cOa Chinh phO quy dlnh  v chào bàn, giao dlch  trái phiu doanh nghiep riêng lé ti th tru'&ng 
trong nu'àc va chào bàn trái phiu doanh nghip ra thi tru'ng qu6c t, Cong ty Co phn Tap doàn Cong 
ngh CMC gO'i ni dung Cong bO thông tin dnh kS'  v tinh hInh tài chinh nhu' sau: 

1. THONG TIN DOANH NGHIEP 

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

-Dia chi tru so' chinh: CMC Tower, s6 11 ph6 Duy Tan, phu'&ng Dlch  V9ng Hâu, quân Cu Giy, 
thành phô Ha Ni, Viêt Nam 

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

- Loai hInh doanh nghiep: Cong ty C 6  phn 

- LTnh vu'c hoat dng kinh doanh chinh: 

Dich vu cong ngh thông tin vã dlch  vçi khác lien quan dn may vi tInh; 
San xut phn mm, cung cp dch vy và giái phap v phn mm va ni dung; 
Sn xuât, kinh doanh, sO'a chci'a may môc, thiét bi diOn tO', truyn thông và cong ngh thông tin 
("CNTT"); 
Kinh doanh btdOng san, quyn sO' dung dâtthuOcchO so' hO'u, chO sO' dung djch vu dithue; 
Các hoat dOng viên thông; và 
Các hoat dông khác theo Giây chU'ng nhn dang k' doanh nghiep. 

2. TiNH H1NH TAI CHIN H 

- K' báo cáo: nàm 2021 (tO' ngày 01/04/2021 dn ngáy 30/09/2021) 

- Các chi tiêu tài chinh co bn cOa doanh nghiep trong ks': 

Chi tiêu Ki tru'&c K' báo cáo 

-VOn chO so' hCi'u (triu dOng) 2.323.023 2.481.194 

- He sO no' phai trâ/v6n chO so' hCi'u (In) 1.20 1.15 

- Du' no' trái phiu/v6n chO so' hO'u (In) 0.12 0.13 

- Lyi nhun sau thu (triu dOng) 108.385 158.670 
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NGU'cYI DAI 'IN THEO PHAP LUAT 
hiröhotên, dOngdu) 

iTrung Chinh 

- T sut kyi nhuän sau thu/ v6n chü hO'u (ROE) (In) 0.06 0.05 

- T' Ie an toàn v6n thea quy dinh cüa pháp Iut chuyên nganh 

Chüng tôi cam kt chiu hoàn toàn trách nhiëm tru'àc pháp lut v nOi dung, tmnh chinh xác cüa thông tin 
Cong bô nêu trên.I. 

Báo cáo tài chInh 6 tháng, Báo cáo tAi chmnh nãm da duo'c kim toán hoc da duc soát xét 1'nu cO,); 
Báo cáo tài chinh närn chu'a k14m toán vá Báo cáo tái chmnh 6 thang chu'a k14m toán, chtra duc soát xét 
da dLrc,c Dai hOi d6ng c6 clOng/ HOi dóng quãn tn! Hi dóng thành vien/ ChO t/ch cong ty xác nhn sO Iiu. 

Noi nhãn: 
- Nhu' trên 
- Lu'u: VP, KT 

Tài Iiu kern theo baa g6m: 
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