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Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Người Sở Hữu Trái Phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN 

HEALTH AND BEAUTY 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 

153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái 

phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị 

trường quốc tế, CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY gửi nội dung công bố 

thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau: 

1.  Thông tin doanh nghiệp 

-  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY  

-  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Mã số thuế: 0107361094  

-  Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng 

-  Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm (Mã số: 4632) 

2.  Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành:  

Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng quản trị 

số 2207/2021/NQ-HĐQT ngày 22/07/2021, tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ CÔNG TY 

CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY 

-  Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành 

của Mã trái phiếu: YBBCH2124001 

+ Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng 

(Hai trăm tỷ đồng Việt Nam)  

+ Khối lượng phát hành: 20.000 Trái Phiếu (Hai mươi nghìn Trái Phiếu) 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thuc-pham-4632
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thuc-pham-4632


-  Mục đích sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức 

Phát Hành, cụ thể 

• Sử dụng tối thiểu 50 tỷ tăng quy mô vốn hoạt động  

• Sử dụng tối đa 130 tỷ để đầu tư vào dự án bất động sản và mở mới Trung tâm 

• Sử dụng tối đa 20 tỷ để cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành  

3.  Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân: 

STT Mục đích sử dụng 
Kế hoạch 

(tỷ đồng) 

Số tiền sử dụng cộng 

dồn đến 31/12/2021 

(tỷ đồng) 

1 Tăng quy mô vốn hoạt động ≥ 50 55 

2 
Đầu tư vào dự án bất động sản và mở mới 

Trung tâm 
≤ 130 128 

3 Cơ cấu lại các khoản nợ ≤ 20 17 

 Tổng 200 200 

 Còn lại  0 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của 

thông tin công bố nêu trên./. 

 Nơi nhận: 

- Như Kính gửi 
- Lưu: CT. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đã ký 

NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

 


