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BAO CÁO TIEN BQ SI)' DUNG  VON THU BU'QC TI)' DOT CHAO BAN 
(Theo Giay ch&ng nhn dáng kj chào ban cphiéu ra cong ching 

so 141GCN—UBCK do Chü tjch (Jy ban Chng khoán Nhà nwác cdp ngày 0710412015) 

KInh gui: Uy ban Chüng khoán NhA nu-6-c. 

I. GIOI THIU YE TO CH1!C CHAO BAN 
i. Ten to chi.rc chào ban: Cong ty Co phãn Vin tAi Da phirong thfrc Duyên Hãi 

2. Dja chi trii sâ chInh: So^ 189 duông di Dinh Vu, Phixng Dong HAi 2, Qu.n HAi An, Thành ph 
HAi PhOng, Vit Nam. 
3. Din thoti: 0225.3978895 	Fax: 0225.3978895 	Website: www.tasaduyenhai.com  
4. Vn diu 1: 187.110.000.000 dng. 
5.MAcphiu:TCO 
6. Ncii ma tài khoAn thanh toán: Ngn hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam - CN Dong Hã(

~(4 

Phông. ShiutAikhoAn: 32310000006968. 
7. Giy chirng nhn dAng k doanh nghip mA s doanh nghip: 0200793081 do Si K hoch v
Dâu tu Thành phô Hái Phông cap lAn dâu ngày 14/03/2008, cap thay dôi lAn thu 14 ngà 

IV 

14/05/2018. 
- Ngành ngh kinh doanh chInh: Vn tAi hang hóa bang dixang b. MA ngAnh: 4933. 
- SAn phmIdch vii chInh: Djch vu Logistics, Kho bAi, Vn tAi hAng hóa, container... 
8. Giy phép thAnh lp và hoat dng ('nê'u cO theo quy djnh cza pháp lut chuyên ngành): 

H. CHUNG KHOAN CHAO BAN 

i. Ten chirng khoán: C07' phiu Cong ty Co^ phn Vn tAi Da phtro'ng thfrc Duyên Hãi 

2. Loai chirng khoán: C o^ phiu ph6 thông. 
3. Mnh giá: 10.000 dng. 
4. S6 hrcing chüng khoán dA chào ban: 3.3 03.000 cô  phiu. 
5. Tong vn dA huy dng: 37.842.500.000 dng, trong do phn vn huy dtng cho dr an: 
37.842.500.000 dông. 
6. Ngay kt thüc dot chào bàn: 24/07/20 15. 

III. PHU'€ING AN SI)' DUNG VON THU BUQC TI)' B(%T CHAO BAN 
1.Tin d6 dçr An theo k8 hoach da cOng b0^ tai  BAn cáo bach:  Tr Qu 1/2015 dn Qu 1/2016. 
2. Tin do dr An hin tai: 

Stt Ni dung So tin chi Thoi gian chi 

Nhan chuyn nhucmg mt ph.n vén 
gop tai 	Cong ty 	TNHH 	Fujiaire 
Malaysia Vit Nam (GiA trj nhn 

1 chuyên 	nhuvng 	1à 	3.060.000.000 3.060.000.000 dong 25/06/2020 
dng, chim 51% von diêu l 	cüa 
Cong ty TNHH Fujiaire Maylaysia 
Vit Nam).  



S6 tin con 1i: 34.782.500.000 dng (Ba mixcyi tu t5', bay tram tam miroi hai triu, näm tram ngàn 
dong) Cong ty van dang gri tiêt kim tti Ngân hang TMCP Du tu và Phát triên Vit Nam - Chi 
nhánh Dông Hài Phong, Ngân hang TMCP Cong Thuang Vit Nam - Chi nhánh Ngô Quyn và 
Ngân hang TMCP Vit A - Chi nhành Hái PhOng, 
3. Nhfng thay di: 
Nghj quyt Dai  hi dng c6' dông thu?ing niên näm 2020 (ngay 06/06/2020) thông qua vic thay 
dôi, diêu chinh phucing an sr dung von thu dirge tir dot chào ban cô phiêu theo Nghj quyêt Di hi 
dông cô dOng bat thuing ngày 06/12/2014 và Giây chüng nhn Dang V chào bàn cô phiêu ra 
cOng chüng so i 4/GCN-UBCK do Chü tjch Uy Ban ching khoán Nhà nuác cp ngày 07/04/2015. 
Phuing an str dun g von sau khi thay dôi, diêu chinh cu the nhu sau: 
- Thirc hin các dr an du tu: xây dirng nhà kho, trung tam phân phi hang hóa, ma rng hoc 
hin dai  hóa lCD Phü Th9, dâu ttr kho bAi ti BAc Ninh, dâu tu Cãng theo quy hoach dáp üng các 
yeu câu vn tãi biên quc tê và phü ho vài thu câu phát triên hot dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty. 
- Thirc hin M&A (mua bàn vâ sap nhp cOng ty), mua doanh nghip Cãng. Mua bàn bt dng 
san, tài san gan lien vài dat. Mua ban cO phiêu, trái phiêu cüa các doanh nghip khác. 
- Du tu thành lp doanh nghip mâi 100% van, tham gia gop vn thành lp doanh nghip, nhan 
chuyên nhi.rqng On gop ti các doanh nghip, hqp tác lien doanh lien kêt vOl các dôi tác, gop von 
bô sung vào các Cong ty con,.. .d6 triên khai thrc hin các dir an du tu, to chOc thirc hin sãt 
kinh doanh, phát trin các 11th vrc kinh doanh: Logistics, thucmg mi, djch vi, xuât nha2I 
phân ph6i hang hóa, cong ngh8 thông tin, nghien ciru khoa hoc, bitt dng san, du ljch, khiI 

PHM thà hàng,...va các 11th vijc san xuât kith doath khác. 
- B6 sung On km d)ng phic vii hoat dng san xut kinh doanh. 	 NG mUc 
- Cho các Cong ty con vy von d6 phiic vii hoat Ong san xut kith doanh trong thji gian 	Jt 
Me chua triên khai thuc hiên cac du an, cac hang muc dâu tu va cac hang muc cong viêc 1i--nri 
nêu trên và chua sü dung den so von thu di..rgc tr dçt chào ban cô phiêu. Các Ong ty con bao 
gOm: Cong ty TNHIH Van  tâi Dung bo Duyên Hãi, Cong ty TNHH Container Minh Thàth, Cong 
ty TNHI-I V.n tãi Duyên Hãi, Cong ty TNHH San xuât và Thung maim Duyen Hái, Cong ty 
TNHH Vn tâi Duyen Hâi Phü ThQ, Cong ty TNHII Mt thành viên Van  tái da phung thc 
Duyên Hái Ha NOi. 
Dai hi dng c6 dOng fly quyn cho HOi  dng quán trj quyt djnh và trin khai thirc hin các du 
an, hong miic du tu và các hng mic cong vic lien quan nêu trên, dam bão hiu qua sir diing von 
cho Cong ty. 
4. L do thay di (nu có): 
5. Báo cáo tin dO duqc Cong bo^ thông tin tai  trang thông tin din tcr cüa Cong ty (Website: 
http://www.tasaduyenhai.com ) tü ngày 18 thang 01 näm 2021. 
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