
CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
Dc lp - Ti.r do - Hinh phtIc 

BAO CÁO TIEN DQ Se DVNG  VON THU DU'QC TiT DT 

CHAO BAN CH1NG KHOAN RA CONG CHUNG 

Chiirng khoán Cong ty CoPhn Vn tãi da phucing thirc Duyên Hãi GCN chào ban 

sá 141GCN —UBCK do Chi tjch Uy ban Chthig khoán Nhà nu'ó'c cap ngày 0710412015 

K,'nIi 'ü'i: Uy ban Chtrng khoán Nhà ntthc 

So' Giao d!ch  chirng khoan thanh pho Ho Chi Minh 

Ten tÔ chüc chào ban: Cong ty Co Phn Vn tãi da phirong thfrc Duyên Hãi 

Dja chi trii si chInh: S 189 di.r?ng  di Dinh Vu, Phung Dông Hãi 2, Qun Hãi An, TP HE phông, Vit 
Nam 

Din tho.i: 0225. 3978895 Fax: 0225.3978895 

I. CHIThG KHOAN CHAO BÀN RA CONG dUNG 

1.Ten chirng khoán chào bán:C phiu Cong ty Co Phan Vn tãi da phu'o'ng thfrc Duyên Hãi 

2.Loi chüng khoán: C phiu ph thong 

3.Mnh giá:10.000 dng 

4.S luçmg chirng khoán chào ban: 3.3 03.000 COphiu 

5.Tong s6 lixçxng vn huy dng: 37.842.500.000 dng (Ba muai bay t' tam tram bn muai hal triu n.m 
tram ngàn dông) 

6. Ngày bat du chào bán:15/06/2015 

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

H. PHUNG AN SU' DVNG SO TIEN HUY DQNG TU' DT CHAO BAN RA CONG CHUNG 

1. Tin dO d%r an dà cong b6 theo Ban cáo btch: Tir Qu 1/20 15 d en Qu 1/2016 

2. Tin do dir an hi en tai:  Chua thirc hin do Cong  ty dang lp phirng an dAu tix xây dirng kho CFS, rni 
rng lCD Phi ThQ và dâutukho bài ti Bäc Ninh, dâu  t.r Cãng theo quy hoch và Cong ty cüng chua tim 
duçc Cong ty thIch hqp dê dâu tu thirc hin M&A và doanh nghip Cãng thIch hçTp dê thirc hi mua. 

Tng sé tin buy dng tr dçit chão ban: 37.842.500.000 dng, Cong ty dang giri tit kim tai Ngan hang 
TMCP Dâu tr vá phát triên ViOt  Nam - Chi nhánh Dông Hãi Phàng và Ngân hang TMCP Cong Thucrng 
Vit Nam - Chi nhánh Ngô Quyên. 

3. Nhttng thay di, diu chinh : Nghj quyt Di hOi  dng COdông thuông men näm 2019 thông qua vic 
thay dôi phixcng an sir ding so tiên thu duçc tir dct chào ban cô phiêu cu the: 

+ Nghj quyt Di hi dng c dông thrng niên ngày 20/04/2019 thong qua Vi  tip tiic thrc hiOn 
phiong an si,r dung so tiên thu diic tr dot chão ban cô phiêu theo nghj guy eft di hOi  dông cô dông bat 
thixng ngày 06/12/2014 và so tiên  thu duçic tir phát hãnh trái phiêu de dâu tiz  xây dmg kho, 	m a rng% 
lCD Phi Thç, dâu tix kho bAi tai BAc Ninh, de dâu tix Cãng  theo quy hoch dáp irng các yêu câu 4n tãi 
biên Quôc tê và phü hç'p phát triên san xuât kinh doanh cüa CA  ty, dê dâu tu th%rc hin M&A (mua ban 
và sap nhp cong ty) và mua doanh nghip Cang. 

Hal Phông, ngày ,iItháng 07 nãm 2019 
NGUI DI1N THEO PHAP LUAT 
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