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Mu s6 3.2. Cong bó thông tin v tInh hlnh thanh toán gôc, Iãi trái phiu
CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC

SÔ:

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ti' do - Hnh phUc

Ha NOi, ngay4thangJ näm 2021.

4/2021/CMC/CV - KT

V/v: Cong b6 thong tin djnh k
v6 tInh hInh thanh toán góc, Iãi
KInh gü'i:

Uy ban Chti'ng khoán Nhà Nu'&c
Si Giao dich Ch('ng khoãn TP. HCM
S& Giao dich ChU'ng khoán TP. Ha Nôi
Càc nhà du tu' mua trái phiu cüa dçyt phát hành

Can cU' quy dlnh tal Thông tu' s6 122/2020/TT-BTC ngày 31 thãng 12 näm 2020 cUa Ba Tài chInh hu'àng dn ch dO Cong b6 thông tin và báo cão
theo quy dlnh cOa Nghj dnh s6 153/2020/ND-OP ngay 31 thãng 12 näm 2020 cOa Chinh phO quy dlnh v chào ban, giao djch trái phiu doanh
nghip riêng Iè ti thi tru'&ng trong nu'c và chào ban trái phiu doanh nghiep ra thj tru'&ng quoc té, Cong ty C6 phän Tp doàn Cong ngh CMC
gCvi ni dung cOng b6 thông tin dnh kS' v tinh hlnh thanh toán góc, Iäi trái phiu nhu' sau:
1. THONG TIN DOANH NGHIEP
- Ten doanh nghip: CONG TY CO PHAN TIP DOAN CONG NGHE CMC
- Dia chi trçz sä chInh: CMC Tower, S6 11 ph6 Duy Tan, phu'o'ng Dich Vong Hâu, quân Câu Giây, thành pho Ha Ni, Vièt Nam
- S diên thoai: (84-24) 3795 8668

Fax: (84-24) 3795 8989

Dia chr thu' diên to': info(äcmc.com.vn

- Loai hlnh doanh nghiep: COng ty C6 phân
- Linh vu'c hot dng kinh doanh chinh:
Djch vçi cong ngh thông tin và dich vu khãc len quan dn may vi tInh;
San xut phn mm, cung cp dch vçi va giãi pháp v phn mèm vä ni dung;
p San xuät, kinh doanh, sO'a chO'a may mOc, thit bi dien tO', truyên thông và cong ngh thông tin ("CNTT");
p Kinh doanh bâtdng san, quyên sO'dungdtthucchO s hQ'u, chO sO'dyng djch vi dithue;
Các hoat dOng vièn thông; và
p Các hoat dang khác theo Giy chO'ng nhân dàng k' doanh nghip.

2. TINH HiNH THANH lOAN GOC, LAI TRAI PHIEU:
K' báo cáo: näm 2021 (tu' ngày 01/04/2021 dn ngày 30/09/2021)
STT Ma trái phiu

CM029032019

Ky
Ngay f6ng Giá tn phát hành Giá tn dang Iu'u Ky trâ Iài Ngày thanh
hn phát hänh tin (theo mênh gia) hánh (theo menh
toán theo
phát
k hoach
gia)
hành

Thanh toán göc L' do
châmf
Ngay
S6 SO Ngáy khong
tin dã thanh
thanh toán tin tin thanh thanh
toán
thu'ct& phi dä toán toán
thanhthanh thu'c goc,
toán toán t1
II

Thanh toán Iãi

56

tièn phâi
thanh toán

56

5
6
29/3/2O19VND 300.000.000000 300.000.000.000
29/09/2021 12.370.849.315 12.370.849.315 29/09/2021
nam
thang/lan

ChUng tOi cam kM chiu hoàn toán trách nhiem tru'c pháp Iuât v nOi dung, tinh chinh xác cCia thông tin cong bó nêu trên./.

Noi nhãn:
- Nhu' trén
- Lu'u: VP, KT
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