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coNc HoÀ xÂ HÔI cEÛNGHiA vrû-r NAM
Dôc lâp - Tù do - Eanh phÛc

HàDônE,nÊàt21 thdks03 dn 2013

Kinh sùi: TTi BAN CHT'I.IG KHoÂN NHÀ NÛôc
sô cIAo DICH cHtNc (HoÂN Iû NôI
oufcôDôNG

Thuc hièn thm ûô.g ù sd 522012m Brc ncày 05042012 cùa Bo ffÛng Bô tàLi chi.h
hu6ng dàn vê viêc cône bd ùô.s lin lÉn thi tûùng chû.g khoân. Côns ty cd pbân bê rông và xây

dùng Vi.am.ex Xuâ. Mai siài lrjnh vê lû y cùa kidm totn lrên bdo c6o tài chinh b@ nhlir ûm

Trong ntn 2012, công iy cd két quâ sân xudl kinh doânh lô 26.026 ti dd.8, do bai công
ry con cùa công 1y là công ly @ rlâu rd và xây dffg so 45 16 3?,156 $ dông vÀ côns ry cP bè

ro.g Vineconex Pnan Vù 16 32209 ti dôns. làû ành hùdg d€i. kel qùâ r€n bâo cto hqp nhdt.

Tai .gày 31/122012. Côns nd ngin h4n cùa Cô.e ly vùdl qud tài sân nsân han: 206,563

li itôns, do Côns 1y dâ két chuydn knôàn vây tru.B và dài han 375.922 ti dông (rrong dd Cô.3 ty
ne vay phuc vu thi công dlr tn Kign Hûg 1?4,199 tt dông, dr rn cr2 gà.h chinù 83,251 tt
dông, dr ,n L9Tr vinh Yen 36,743 li dôns, céc du dn khrc 4,438 ti dôngt côns ty cP Diu ttr và

xry dù,ng sô'45 Ià 53,684 d dônsr Côns ry CP bè rông Vinco.ex Pba. Vû 15,455 li dông i dlc
dd !i klrdc l1,l52 rt dông) phài irâ tùngày010r/2013 ddn 31/122013 sa.g.qdài bù dén han

rà. Côns ly lin tudng ring không cd sù kion ânh huds nào ddn k1tâ nàng $anh loi. cûâ Côns ty

Cône ty cô ph$n bé tô.s và rày dung vinaconex Xuâ. Mai ki.h gti dCn Ut bù ChLlig
khotu Nnà nûdc, Sô siao dich Cbrng khoiin Hà Nôi codg bd lhô.g tin lnêm cho Công ty.
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