PHV LVC Ill
CONG BO THONG TIN D1NH K' CUA DOANH NGHIP PHAT HANI-I
(Ban hành kern theo Thông tu sd 122/2020/TT-J3TC ngày 31 (hang 12 nãrn 2020 cza Bç3 trithng Bc5 Tài chInh)

CONG TV CO PHAN

CO IMEN LANH

Mu s 3.1. Cong b thông tin v tInh hInh tài chInh
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S: 4./CDL.2022

Tp.H C'hIMinh, ngày 18 tháng 08 nám 2022

(V/v: Cong b thông tin d/nh
k5' ye tInh hInh tài chInh)

Kin/i gzi: - Uy Ban Chtrng Khoán Nhà Nithc
- So Giao Dich Chung Khoán Tp.Hô ChI Minh
- So' Giao Djch Chü'ng Khoán Ha Ni
Can cir quy djnh tai Thông tu s 1 22/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa B Tài chInh
htxOng d.n ch d cong b thông tin và báo cáo theo quy djnh cUa Nghj djnh s 1 53/2020/ND-CP
ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh v chão ban, giao djch trái phiu doanh
nghip riêng lé tai thi tnr&ng trong nuâc va chào ban trái phiu doarih nghip ra thj trlx&ng quc
th, Cong ty C phn Ca Din Lanh giri ni dung cong b6 thông tin djnh k' v tinh hinh tâi chInh
nhu sau:
1. Thông tin doanh nghip
- Ten doanh nghiêp: Cong ty C phn Ca Diên Lanh
- Dia chi tru sâ chInh, sé, diên thoai, s6 fax giao djch, dja chi thu din tr:
Da chi trii sâ chinh: 364 Cong HOa, PhuO'ng 13, Qun Tan BInh, Tp.H ChI Minh
Diênthoai: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38 100337

con
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Email: ree@reecorp.com.vn
- Loal hinh doanh nghiçp: Cong ty co phan
- LInh vuc hoat dng kinh doanh chinh: dich vi ca din cong trinh (M&E); san xut, 1p rap
va kinh doanh h thng diu hôa không khI thuang hiu Reetech; phát trin, quãn 1 bt
dng san; ca sO h thng din và nuOc.
2. Tinh hinh tài chInh
- K' báo cáo: 6 tháng du näm 2022 (tr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/06/2022)
- Các chi tiêu tài chInh co ban cüa doanh nghip trong ks':
K)'triroc
(tai 30/06/202 1)

K'báo cáo
(tai 30/06/2022)

- Vn chU sO hüu (dng)

15.389.004.960.950

17.570.327.674.433

- Nç phãi trá (dng)

14.987.859.778.065

14.93 1.341.290.834

- H s ng phái trWVn chi sO hQu (lAn)

0,97

0,85

- Di.r ncr trái phiu doanh nghiêp phát hành
riêng lê/Vôn chCi sO hü'u (lan)

0 15

0 13

Chi tieu

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Ký ngày: 18-8-2022 14:49:56

Chi tiêu

K)' trtró'c
(ti 30/06/2021)

- Lçii nhun sau thud (dng)

K3' báo cáo
(ti 30/06/2022)

942.113.290.374

1.710.422.374.32 1

6,12

9,73

- T suit kyi nhuâri sau thu&Vn chr s& hüu
(ROE) (%)
- TS' 1 an toãn vn theo quy dinh ca pháp 1ut
chuyên ngành (%)

Chüng tÔi cam kt chju hoàn toàn trách nhim tnxâc pháp 1ut v ni dung, tInh chInh xác cüa
thông tin cong bô nêu trên.
Nqi nhân:
- Nhu trên,
-LixuVT.

Tãi lieu kern theo bao drn:
- Báo cáo tãi chinh hop nhãt
soát xét gi&a nãm 2022.
- Báo cáo tài chinh soát xét
gita näm 2022 cüa cong ty mc.

NGUOI DAI DIN THEO PHAP LUT
HOAC NGU1I DUQc UY QUYEN
(Ky, ghi rö ho ten, dón da'u)
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PHU LVC III
CONG BO THONG TIN DINH Kc' CUA DOANH NGHIP PHAT HANH
(Ban hành kàm theo Thông tu so 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nOm 2020 cia B trtthng B Tài chInh)
-.
.
.

Mau so 3.2. Cong bo thong tin ye tinh hinh thanh toan goc, Lai traa phieu
CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM
CONG TY CO PHAN
Dc 1p - Tif do - Hnh phüc
C€1 DIN LNH
Tp.H ChI Minh, ngày

S:4.5' /CDL.2022

L?

tháng .C).. nàm 2022

(V/v: Cong b thông tin dinh kj)
ye tInh hInh thanh toán gOc, 1ãQ

Kmnh 'ui:

- Uy

Ban Chtrng Khoán Nhà Ntrrc

- SO' Giao Djch Chüng Khoán Tp. H ChI Minh
- So' Giao Djch Chü'ng Khoán Ha Ni
Can cü quy djnh t?i Thông tx s 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa B Tài chIrth
huOng dn ch dO cong b thông tin va báo cáo theo quy dnh cUa Nghj djnh s 1 53/2020/ND-CP
ngày 31 thang 12 nAm 2020 cüa ChInh phü quy djnh v chào ban, giao djch trái phiu doanh
nghip riêng lé ti thj trithng trong nuâc và chào ban trái phiu doanh nghip ra thj tnrng quc
t& Cong ty Ci phn Ca Din Lnh gui nOi dung Cong b6 thông tin djnh kS' v tInh hinh thanh toán
gc, lài trái phiu nhu sau:
1. Thông tin doanh nghip
— Ten doanh nghip: Cong ty C phn Ca Din Lnh
— Dia chi tru si chInE, s diên thoai, s6 fax giao djch, dja chi thu din ti'r:
Dja chi tr1i s chInh: 364 Cong HOa, Phumg 13, Qun Tan BInh, Tp.H ChI Minh
Diên thoai: 84-28-38 100017
Fax: 84-28-38 100337
Email: ree@reecorp.com.vn
— Loai hInh doanh nghip: Cong ty c phân
— LinE vrc hoat dOng kinh doanh chinh: djch vi cci din cong trinh (M&E); san xuAt, lAp rap
và kinh doanh h thng diu hôa không khI thirong hiu Reetech; phát trin, quán 1)2 bt
dng san; ca si h tng din và nisàc.
2. TInh hInh thanh toán gc, lãi trii phiu:
KS' báo cáo: 6 tháng dAu närn 2022 (tr ngày 01/01/2022 dn ngày 30/06/2022)

TT

Ma
trái
phiéu

1 REEH192900I

Ky
ban

Ngày
phát
hành

Bong
•
tien
phát
hành

Cia trt phát
hãnh (theo
mCnh gia)

Cia tr! dang
Itru hãnh
(theo mênh giá)

K'
tra
Iãi

Ngày
thanh
toan
theo
kê
hoach

06
10
28/01/2O19VND 2.318.000.000.000 2.318.000.000.000 tháng28/01/2022
nAm
/llân

Thanh toán Iãi

s lien

s lien

phãi
thanh
toán

dã
thanh
toan

81.796.821.918

L do
chm/
không
thanh
toán
gôC, La,
(neu co)

Thanh toán gc
Ngày
thanh
loan
thirc
te

S

tien
phãi
thanh
toan

81.796.821.918 28/01/2022

Ngay
thanh
loan
thirc
te

So tin

ta
thanh
toan

-

-

-

Ching tôi cam kt chju hoân toàn trách nhim truâc pháp Iuât v ni dung, tInh chInh xác cüa thông tin cong b nêu trên.
NGU'Ol DiI DIEN THEO PHAP LUT
HOAC NGUOI DIfQC UY QUYEN
(Kj, ghi rO ho ten, dóng dáu,)
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Noi nhân:
- Nhi.r trên,
- Liru VT.
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PHU LUC III
CONG BO THÔNG TIN DJNH K COA DOANH NGHIP PHAT HANH
(Ban hành kern theo Thông tu so' 122/2020/TT-BTC ngây 31 thông 12 nãrn 2020 cia B5 trithng Bó Tài chInh)

Mu 3.3. Báo cáo tInh hInh sfr diing ngun vn tu phát hành trái phiu
CQNG HOA XA 1191 CHU NGHiA VIT NAM
CONG TY CO PHAN
Dc 1p - Tif do - H3nh phüc
C€1 IJIEN LANH
Tp. Hd ChI Minh, ngày A

Si: 4.53/CDL.2022

tháng

nãm 2022

(V/v: Cong bó' thông tin dfnh ki) ye
tInh hInh si'r dyng vOn trái phiu,.)

KInh gü'i:

- Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Nu*c
- SO' Giao Dlch Chüng Khoán Tp.Hô Chi Minh
- SO' Giao Djch Chtrng Khoán Ha Ni

Can ctr quy djnh ti Thông flr s 1 22/2020/TT-BTC ngày 31 thang 12 näm 2020 cUa B Tài chInh
htthng dn ch d cong b thông tin và ch d báo cáo theo quy dnh cüa Ngh dnh s
153/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü quy dnh v chào ban, giao djch trái
phiu doanh nghip riêng lê tai th trlxäng trong nuc và chào ban trái phiu doanh nghip ra th
trung quc t& Cong ty C phn Co Din Lanh giri nOi dung cong b thông tin djnh k' v vic
sir ding ngun vn tr phát hành trii phiu nhu sau:
1. Thông tin doanh nghip
— Ten doanh nghip: Cong ty C phAn Ca Din Lanh
— Dia chi tri sâ chInh, sO din thoai, so fax giao djch, dja chi thtr din tCr:
Dja chi tri s chInh: 364 Cong Hôa, Phixrng 13, Qun Tan Binh, Tp.H ChI Minh
Diên thoai: 84-28-38 100017
Fax: 84-28-38100337
Email: ree@reecorp.com.vn
— Loi hInh doanh nghip: Cong ty c phn
— JJnh vuc hoat dng kinh doanh chInh: dch vi co din cong trinh (M&E); san xuât, lap rap
và kinh doanh h th6ng diu hôa không khI thiiang hiu Reetech; phát trin, quân 1 bt
dng san; ca sO ha tang din vá nu'Oc.
2. Mçic dIch sr diing vn theo phuong an phát hành:
Can dr phuang an phát hành trái phiu dA duc phê duyt tai Quyt djnh Hi dng Quãn trj
s 02/20191QD-HDQT ngày 22/01/2019 cüa Cong ty C ph.n Ca Din Lnh.
— Tng khi hxqng huy dng tr phát hành trái phiu (theo mnh giá) va khi 1ung phát
hành theo ttrng ma trái phiu:
Tng khi hrçng huy dng tr phát hành trái phiu (theo mnh gia): 2.318.000.000.000
dng
Khi luçing phát hành theo ti'lng ma trái phiu:
•

REEH1929001: 2.3 18 trái phiu

c

— Miic dIch si:r d%ing von:
(Thong tin cu the ve chwing trInh, dzr an ddu tuV các hoqt dc5ng san xuá't, kinh doanh cn
sung vo'n; ngun vO'n duoc cci cciu (ten khoãn ncr hoàc vO'n chi sá hi?u diwc cci cdu, giá
tn cia khoán ncr hoác van chü sO hz€u du'crc cc ca'u,). Di vái to2 chOc tin dyng, cong ly
ch&ng khoán phái nCu rö ln4lc dIch phát hành trái phiê'u d tOng van cO'p 2 hoác d cho
vay, dcu tu hoàc sO dyng cho myc dIch phOt hành trOi phiê'u theo quy dinh cOa phOp luat
chuyên nganh)
M%lc dIch sr diing vn chung cüa doanh nghip (cho vic phát trin dr an và các hoat dng
mua ban, chuyn nhiiçing vn) ci,i th cho mãng bt dng san nhu sau:
•

Phát trin các d,x an bt dng san van phàng cho thuê trên qu5' dt hin hQu (khu van
phOng e.town) Thành ph H Chi Minh; vã

•

Dung cho vic thanh toán tin sr di,ing d&t/mua d.t (di vâi vic phát trin các dir an
mâi trong khu e.town (nu co) ho.c phát trin them qu5 d.t mth d xây d%rng các dir
an van phàng cho thuê) Thành ph H ChI Minh. Khong diing cho miic dIch phát
trin qu5 dt a Khu do thi

mai

Thu Thiêm, Quan 2.

3. TInh hinh sr diving vn và tin d giãi ngân:
3.1. Di vâi rnitc dIch sü diing vén d du tu chucing trInh, dir an vâ. co cAu 1i ngun vn
Uçránsfrdiingvontü
,. .
phat hanh trai phieu

TT

A

Phuo'ng an phat hanh
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451.082.133.781
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- TOa nhà van phOng
e.town 5
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den
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- Tôa nhâ van phOng
e.town 6

01/01/2020
den
3 1/12/2023

Tr 01/03/2019
233.440.595.264.
den 3 0/06/2020
2.318.000.000.000 Tr 01/01/2020
217 641 538 517
den 30/06/2022

-Cácdránvãn phông
tim nãng khác
2. Co cu Ii nguôn von

- Tt'rng khoãn nçi trén
vn chü si hOu

-

(theo
trng In)

Ting

2.318.000.000.000

451.082.133.781

3.2. Di vai miic dIch sr ding vn d tang quy mô v6n hot dng
TT

Mic dich sr dung

A. IMi vi ti chCrc tin diing, cong ty chtrng khoán
I jTangvoncap2

A

Ke hoach

Dàsfrdt.ing

Hot dung cho vay
Hot dOng du tu
• Hot dng kinh doanh khác theo
quy djnh cüa pháp Iut chuyên ngânh
Tangquymôv6nkhác
• Ho?t ding cho vay
• Ho?.t dng du tLr
• Hoat ding kinh doanh khác theo
quy djnh cüa pháp lust chuyên ngânh
B. fMi vó'i các doanh nghip khäc
Ho?t dng san xuAt A
2 Hoat dng kinh doanh B
1

3 Hoat dng kinh doanh khác
Tong
3.3. D6i vài mi,ic dIch sü d%ing vén t1r phát hành trái phiu xanh ti thj tmông trong nithc
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Dyán sir di1ing von
tu' phát hành
trái phiu xanh

Thôi gian
giãi ngân

I

- Chuung trInh/Dçr an A

(theo u'rng thn)

2

- Chucing trInh/Di,r an B

(theo ti'rng In)

3
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giái ngân
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Tng
Bao gOm tài 1iu kern theo (*)
Chüng tôi cam kt chju hoán toán trách nhim tri.ràc pháp 1ut v ni dung, tInh chInh xác cUa
thông tin cong bô nêu trên.
NGIRII DAI DIEN THEO PHAP LUAT
HOAC NG1XI IHJQC UY QUYEN
(Ky, ghi rö ho ten, dóng dá'u,)
Giám D6J
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(*) Tài 1iu kern theo di vi chào ban trái phiu xanh ti thj trumg trong nuâc bao gôm:
- Báo cáo tin do thuc hiên du an;
- Báo cáo v vic hch toán, quãn 1 sCr d%ing v6n t1r phát hành trái phiu eó kin soát xét
cUa to chirc kiêm toán (doi vi báo cáo nam);
- Báo cáo dánh giá tác dng mOi trl.rOng (dôi véii báo cáo näm).

