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Kinh gui: Uy Ban Chüng Khoán Nhà Nir(rc 
S& Giao Dch Chfrng Khoán TP. H ChI Minh 

Trixàc ht Cong ty C ph.n Tp doân Cong ngh CMC xin gui Ri chào trân trQng dn Uy 
Ban Chirng Khoán Nhà Nixót, Sâ Giao Djch Chüng Khoán TP. H CM Minh và xin chãn 
thãnh cam on sir quan tam, h trçY cüa các Qu Co quan trong thñ gian qua. 

Can cir theo Diu 11 Khoãn 4.a Thông tir 155/2015/TT- BTC Huàng dn cong b thông 
tin trên thj tru?Yng chi'mg khoán "Khi cong bá thông tin các báo cáo tài chinh, t chic 
niêm yê't, cOng ty dgi chOng quy mO lan phái dng th&i giái trInh nguyen nhdn khi xáy ra 
m(t trong các trethng hçrp sau. 

a) Lçii nhuan  sau thuê thu nháp doanh nghip tai Báo cáo kê't quO hoat dóng kinh 
doanh cOa kj) cOng bO' thay di tlr 10% ira len so vái báo cáo cling kj nám 
trzthc... ,, 

Cong ty C6 ph&n Tp doàn Cong ngh CMC xin giái trinh v vic kt qua kinh doanh 
hçip nht qu II näm 2022 (ks' k toán tir 01/07/2022 dn 3 0/09/2022) tang so vui cilng k 
báo cáo qu näm trtxâc nhi.r sau: 

Trong qu 11.2022, lçii nhun sau thu thu nhp doanh nghip tang 20% so cüng kS'  näm 
tnxOc, cac Khi kinh doanh cüa Cong ty du dt mirc dO tang truOng t&: Khi kinh doanh 
quc t tang 86% so vth cUng kSr näm tn.ràc; Khi FT tang s tang 10% vã so vOi cüng k' 
nãm tri.rOc. Tucing iirng, doanh thu các khi tang so vth cüng k5 nhu sau: Kinh doanh 
Qu6c t thng 81%, Khi H tng s tang 20% và Khi Kinh doanh khác tang 20%. 

Cong ty C phn Tp doãn Cong ngh CMC xin trân trQng giái trInh. 

CONG TY CP TAP DOAN CONG NGH CMC 

Noi nhn: Ngirô'i thiyc hin cong b thông tin 

Nhit tren 
- LtruVT 
- DInh kern BCTC hçrp nMt qu H 

nám Tài chInh 2022 


	Page 1

		2022-10-28T17:48:12+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
	I am the author of this document




