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Kính gởi:    UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 
 
 
1. Tên công ty:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ XÂY DỰNG HOÀ PHÁT 
2. Mã chứng khoán: HPS 
3. Địa chỉ trụ sở chính:    185 Lê Trọng Tấn, Đà Nẵng 
4. Điện thoại:   0511.3683309  Fax: 0511.3683647 
5. Người thực hiện công bố thông tin: 
- Người đại diện theo pháp luật:   Ông Phương Văn Thành   - Giám đốc 
6. Nội dung của thông tin công bố: 
6.1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 được lập ngày  17 tháng 04 năm 2012 bao gồm: 
 - Bảng cân đối kế toán 
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
 - Thuyết minh báo cáo tài chính 
6.2. Nội dung giải trình: nguyên nhân giảm lợi nhuận so với cùng kỳ: 
- Sản lượng quý 1 năm 2012 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do thời gian nghỉ tết 
nguyên đán kéo dài, tình hình tiêu thụ giảm do các công trình xây dựng đầu năm chưa 
triển khai nhiều, dẫn đến doanh thu giảm và lợi nhuận giảm đáng kể.  
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:   dahoaphat.com.vn 
 
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 thông tin công bố. 
 
 
     NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu Cty 
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