
 
TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 07 /CBTT-SZG 
 

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2022 
 

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN 
- Mã chứng khoán: SZG 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 
- Điện thoại: (0251) 38333 88 
- Fax:(028) (0251) 38333 99 
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Hà Điệp – Người CBTT 
-   Loại thông tin công bố :      
     định kỳ      bất thường        24h       theo yêu cầu 
Nội dung thông tin công bố (*): 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 
của Công ty CP Sonadezi Giang Điền. 

- Giải trình bổ sung tình hình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2021. 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày 
tại đường dẫn : http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu  

 Tài liệu đính kèm: 
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty CP Sonadezi Giang Điền  
- Công văn số 92/SZG-KT ngày 09/03/2022 về việc giải trình bổ sung tình hình biến 

động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 
Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cam kết nội dung 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./ 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: HCNS,HĐQT 
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