
CÔNG TY CỐ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

M hapuma

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI

K ính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán N hà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. H à Nội

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 

Mã chứng khoán: CTB
Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền - Phường cẩm  Thượng -  Thành phố Hải Dương - Tỉnh 
Hải Dương

Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính 

Địa chỉ: số 2 đường Ngô Quyền -  Phường cẩm  Thượng -  TP. Hải Dương -  Tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cỗ phần Chế tạo Bom Hải Dương trân trọng công bố Bảo cáo tình hình sử dụng 
vốn. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử  của Công ty vào ngày 
30/7/2020 tại địa chỉ: http://www.hapuma.com/tin-co-dong.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật vê nội dung các thông tin đã công bô.

Loại thông in công bố: O  24h ũ  72h 0  Yêu cầu O  Bất thường

(*) Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ngày 30 tháng 7 năm 2020 
Ngu ' ■ ■ A -  *ng tin
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M hapuma

Số: 5ỹ(3 /BC-HAPUMA Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH s ử  DỤNG VÓN

Kỉnh gửi: ủy ban Chứng khoản Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoản Hà Nội

-  Tên công ty: CÔNG TY, CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

-  Mã chứng khoán: CTB

-  Trụ sở chính: số  2 đường Ngô Quyền, phường cẩm  Thượng, Thành phố Hải Dương,
Tỉnh Hải Dương

-  Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

-  Email: info@hapuma.com

I. THÔNG TIN ĐỢT CHÀO BÁN

Căn cứ công văn số 4368/UBCK-QLCB của ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước n§ ^ / c o ' NpHAN 
17/7/2019 về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm CHE TẠO BƠN 
Dương, các nội dung về thông tin về đợt chào bán như sau: 'LoV HẢI DƯƠNG

- Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.360.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 19.000 đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng 
kể từ ngày 12/7/2019.

- Mục đích chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 
63.840.000.000 đồng dùng để:

• Bổ sung vốn lưu động của Công ty: 38.840.000.000 đồng

• Xây dựng Nhà điều hành và các công trình phụ trợ: 25.000.000.000 đồng

II. TỒNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỎ PHIÉU RIÊNG LẺ

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.360.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ 
phiếu đã đăng ký chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 63.840.000.000 đồng

- Tổng chi phí: 242.666.667 đồng 

Trong đó:

• Phí tư vấn: 165.000.000 đồng
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•  Phí khác: 77.666.667 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 63.597.333.333 đồng

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 103.200.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 136.800.000.000 đồng

III. TÌNH HÌNH S ử  DỤNG NGUÒN TIÈN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Thực hiện Khoản 4, Điều 8, Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương xin báo 
cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ 06 tháng cụ thể như sau:

- Khoản tiền thu được từ đợt chào bán đã sử dụng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 
đến nay:

Đơn vị tính: Đông

TT Diên giai Thực chi Trong đó:

Nguồn thu từ 
đợt chào bán

Nguồn vốn tự 
có

1 Bổ sung vốn lưu 
động của Công ty

38.924.640.482 38.840.000.000 84.640.482

2 Xây dựng Nhà 
điều hành và các 
công trình phụ trợ

28.324.126.075 25.000.000.000 3.324.126.075

3 Cộng 67.248.766.557 63.840.000.000 3.408.766.557

- Khoản tiền thu được từ đợt chào bán nhưng chưa sử dụng: 0 đồng.

- Công ty đã sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích đã nêu 
trong phương án phát hành.

- Đây là báo cáo tình hình sử dụng vốn cuối cùng của đợt phát hành này.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

-  Như trên;
- Lưu TCKT.

M Đ Ó C ^ ỷ L ^

Trọng Nam


