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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VII1T NAM 
Dc Ip — Ti do — Hnh phüc 

Ha Nç5i, ngày 29 tháng 06 nàm 2021 

KInh 2fri: Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Nithc 
S& Giao Djch Chfrng Khoán TP. H Chi Minh 

Tru&c ht Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin gCri 1&i chào trân tr9ng dn Uy 
Ban Chüng Khoán Nhà Nuâc, Sâ Giao Djch Chfrng Khoán TP. H ChI Minh và xin chân 
thành cam cm sr quan tam, h trçr cüa các Qu CG quan trong thô'i gian qua. 

Can cir theo Diu 11 Khoãn 4.a Thông tu 155/2015/TT- BTC H1thng dn Cong b thông 
tin trén thj tru&ng chirng khoán "Khi cong bá thông tin các báo cáo tài chIn/i, td chic 
niêm ylt, cong ty dgi chüng quy mO l&n phái dng th&i giái trInh nguyen nhán khi xáy ra 
mt trong các trwáng hcip sau: 

a) Lcri nhun sau thud thu nh2p doanh nghip tgi Báo cáo kt qua hogt d5ng kin/i 
doanh cüa 19) cong ha thay di tIc 10% trà len so v&i báo cáo cling lg) näm 
trwác;..." 

Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin giâi trInh v vic kt qua kinh doanh 
hqp nht näm 2020 (kS' k toán tü 01/04/2020 dn 3 1/03/2021) tang so vd ci1ng ki näm 
truâc nhu sau: 

Li nhuan  sau thus thu nhp doanh nghip thng so cüng kS'  näm trtrâc do Khi kinh 

doanh quc th dä bt du có 1i nhun, tang tmng 244% 50 v6i cüng ks', trong khi các 
chi phI ban hang và chi phi quàn 1 doanh nghip thrqc kMm soát tht. 

Cong ty Ct ph&n Tp doàn Cong ngh CMC xin trân tr9ng giãi trInh. 

CONG TY CP TIP DOAN CONG NGH CMC 

Noi nhn: Ngtrôi thirc hin cong b thông tin 

Nhii trên 
Lwu VT 
DInh kern BCTC hcrp nhdt qu I 
nárn Tài chInh 2020 


















































































































		2021-06-29T22:11:16+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
	I am the author of this document




