
 
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số : 28 /CV-TCKT  
(v/v công bố thông tin định kỳ) 

 

 
TP.  Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 01 năm 2023 

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

  - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam 
 

Tên Công ty: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 

– Mã chứng khoán: SSC 

– Địa chỉ trụ sở chính: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam 

– Điện thoại: 84-(028) 3844 2414 - Fax: 84-(028) 3844 2387 

– Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Đình Nam –Tổng Giám đốc  

 

Loại thông tin công bố      24 giờ    72 giờ     bất thường    theo yêu cầu      định kỳ:  

Nội dung thông tin công bố:  
 

1. Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam công bố thông tin phát hành Báo cáo tài 
chính quý 4 năm 2022 cho giai đoạn từ 01/10/2022 đến 31/12/2022. 

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế: 

- Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2022 :  12.517.836.580 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021 :  26.217.255.462 đồng 

- Chênh lệch:                                        : -13.699.418.882 đồng 

Lý do: trong quý 4/2022 công ty không có khoản lợi nhuận được chia từ công ty 
liên kết so với cùng kỳ và doanh thu thuần giảm 35,8% dẫn đến lãi gộp giảm 21,6% so 
với cùng kỳ. 

 

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định 
của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: 
http//www.ssc.com.vn vào ngày 20/01/2023. 

   

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 các thông tin đã công bố. 

    
  

* Nơi nhận:  

- Như trên 
- PTCBTT 
- Lưu TCKT 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

 GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM  
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