
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

quỷ 3/2022 so với cùng kỳ năm trước.

Kỉnh eửi: - ỦY BAN CHỬNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN HÀ NÔI • •

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2022 so với quý 
3/2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic giải trình nguyên 
nhân sự biến động kết quả kinh doanh trên 10% giữa hai kỳ báo cáo như sau:

Trong quý 3/2021, Trước diễn biến dịch bệnh Covid 19 rất phức tạp trên 
cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị số 16 của 
chính phủ, Công ty phải ngưng hoạt động từ ngày 15/7/2021 đến 30/9/2021. Do 
đó doanh thu và lợi nhuận của quý 3/2021 rất thấp. Từ ngày 01/10/2021 đến nay 
đã bỏ giãn cách theo chỉ thị số 16 của chính phủ, sản xuất kinh doanh bắt đầu 
hoạt động trở lại bình thường do đó nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng khá cao nên 
trong Quý 3/2022 doanh thu tăng 264,06% và lợi nhuận tăng 670,84% so với 
cùng kỳ.

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 về nội dung thông tin công bc

PHARMEDĨC 

Số: 5T /PMC-HĐQT

V/v giải trình chênh lệch kết quả SXKD Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nơi nhân:
-  Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trần Việt Trung
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