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I.   Phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần I 
A.  Cổ phiếu chào bán  
1. Tên cổ phiếu chào bán : TCM 
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 
3. Mệnh giá : 10.000 đồng 
4. Số lượng cp đăng ký chào bán riêng lẻ  : 10.364.942 cp        
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 103.649.420.000 đồng  
6. Số lượng chứng khoán đăng ký dự kiến sau khi chào 
      bán cổ phiếu riêng lẻ  : 34.548.862 cp  
7. Ngày phát hành  : 11/3/2009 
8. Ngày bắt đầu chào bán   : 11/3/2009 
B.  Kết quả chào bán cổ phiếu  
1. Số cổ đông đăng ký mua   :1 cổ đông  
2.  Số lượng cổ phiếu mua     : 10.364.942 cp (đạt tỷ   

lệ 100% tổng số cp được phép phát hành) 
3. Giá bán   : 10.000 đồng/CP 
4. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu    : 103.649.420.000 đồng. 
5. Số lượng cổ phiếu còn lại    : 0  CP 
II.  Phát hành cổ phiếu thưởng của năm 2008-Bonus share 2008: 
1. Tên cổ phiếu chào bán : TCM 
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 
3. Mệnh giá : 10.000 đồng 
4. Số lượng cp thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu : 2.889.381 cp  
5. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung : 28.893.810.000 đồng 
6. Số lượng chứng khoán đăng ký sau khi phát hành cổ : 37.438.243 cp 
 Phiếu thưởng  
7. Ngày niêm yết có hiệu lực  : 23/10/2009  
8. Ngày chính thức giao dịch  : 29/10/2009 
III.  Phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần II  
A.  Cổ phiếu chào bán  
1. Tên cổ phiếu chào bán : TCM 
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 
3. Mệnh giá : 10.000 đồng 
4. Số lượng cp đăng ký chào bán riêng lẻ   : 6.000.000 cp   
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 60.000.000.000 đồng  
6. Số lượng chứng khóan đăng ký dự kiến sau khi chào 
         bán cổ phiếu riêng lẻ   : 43.438.243 cp 
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 B.  Kết quả chào bán cổ phiếu- Result of separate issuance in second time 
1. Số cổ đông đăng ký mua   :1 cổ đông          
2.  Số lượng cổ phiếu mua     : 6.000.000 cp (đạt tỷ  lệ 

100% tổng số cp được phép phát hành) 
3. Giá bán        : 10.000 đồng/CP 
4. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu-   : 60.000.000.000 đồng. 
5. Số lượng cổ phiếu còn lại    : 0  CP 
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