
CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIET NAM 
Dc lp - Ty,  do - Hanh phác 

BAO CÁO TIEN DO stY DUNG VON THU DUQC T1X DOT 

CHAO BAN CHUNG KHOÁN RA CONG CHUNG 
Chiirng khoán Cong ty C PhAn V4n  tãi cia phwng thtrc Duyên Hal GCN chào ban 

so 141GCN — UBCK do Chi tjch Uy ban Cht'ng khoán Nhà nztác cap ngày 07/04/2015 

Ki'nh g fii: Uy ban Chü'ng khoán Nhà nirO'c 

So",  Giao d1ch chü'ng khoán thanh ph 05  Ho Chi Minh 

Ten t chtrc chào ban: Cong ty C 6  Phan Vn täi (lit phuong thü'c I)uyen iIai 

Dja chi tri si chInh: S0^ 189 dung di Dinh Vu, Phuông Doug Hái 2, Quãn Hal An, T13 . Hal Phông, Vi@ Narn 

Diên thoai: 0225. 3978895 Fax: 0225.3978895 

I. CHITNG KHOAN CHA€L BAN RA CONG CHUNG 

1.Ten chirng khoán chào bán:C phiu Cong ty Co Phân Vn W da phu'ong thü'c DU yen Hal 

2.Loui chüng khoán: C phiu ph thông 

3. Mnh giá:10.000 dng 

4.SÔ 1uçng chrng khoán chào ban: 3.303.000 cO^ phiu 

5.Tong s6 1ixçng von huy dng: 37.842.500.000 dng ( Ba III ui hay t' tam tram bôn muo'i hal triu nãm 
tram ngàn dông) 

6. Ngày bat du chào ban: 15/06/2015 

7.Ngày hoàn thành dçt chào ban: 24/07/2015 

H. PHU€%NG AN stY DUNG SO4 E TIN HUY DQNG TS DT CHAO BAN RA CONG CHUNG 

1..Tin Q du an dA cong bO^ theo Ban cáo bach: Ti' Qu 1/2015 dn Qu 1/2016 

2.Tin dô dir an hin tai:  Chixa thrc hin do Cong ty dang lp phuGng an du Ui xây dirng kho CFS. mi 
rng lCD Phu' Th9 và dâutukho bãi ti Bäc Ninh, dâu tu Cãng theo quy hoich Va COng iv cOng chua tim 
duçic Cong ty thIch hcp de dâu tu thrc hin M&A và doanh nghip Cang thIch hyp dC thçrc hin mLla. 

Tng so^ tin huy dng tilr dcit chào ban: 37.842.500.000 dng. COng ty dang gCri tit kirn tai Ngn hàni 
TMCP DAu tu và phát triên Vit Nam - Chi nhánh Dông Hài PhOng và Ngân hang TMCP Cong Thung 
Vit Nam - Chi nhánh NgO Quyên. 

3.NhUng thay di, diu chinh : Nghjquyt Di hi Mng c6 dông thtxäng niCn nãm 2019 thông qua vic 
thay dOi phuGng an sir dung so tiên thu di.rc tir dp't chào ban cô phiêu cu the: 

+ Nghj quyt Dai hOi dng c6 dông thiing nien ngày 20/04/2019 thông qua vic tip tVc  thirc hin 
phuGng an sir dung sO tiên thu di.rçic tir dcrt cháo ban cO phiêu theo nghj quyêt di hi dOng cô dOng bat 
thung ngày 06/12/2014 và so tiên ,thu duiçic till phát hành trái phiêu dé dâu nx xây dirng kho. mO rçng 
lCD Phu Tho, dau tu klio bãi tai Bak Ninh de dau tu Cang thLo quy hoaLh dap ung cac yeu cau van tai 
bien Quôc te và phü hp ph' trien san xuât kinh doanh cilia Cong ty. dê dãu nr thrc hin M&A (mua Mn 
và sap nhp cong ty) và mua doanh nghip Cang. 

Hái Phông, ngày it tháng 01 näm 2020 
JtJ Al DIEN THEO PHAP LUAT 
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