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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày  16  tháng 09 năm 2013 

Kính gửi: -  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

  

Công ty cổ phần Vinaconex 21 (V21) xin gửi tới Quý Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội lời chào trân trọng nhất !  

Ngày 16 tháng 09 năm 2013 Công ty chúng tôi nhận được Công văn số 

1084/SGDHN-QLNY  ký ngày 12/09/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông 

báo về việc giải trình kết quả kinh doanh lỗ quý 2/2013. Về việc này Công ty chúng tôi xin 

được được giải trình  như sau: 

Công ty Cổ phần Vinaconex 21 là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và 

bất động sản, Do khủng hoảng kinh tế, tài chính đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của  

Công ty chúng tôi, lợi nhuận Quý 2/2013 của Công ty bị lỗ là do các nguyên nhân sau: 

- Doanh thu trong quý 2 năm 2013 giảm do hoạt động xây lắp bị đình trệ, bất động 

sản đóng băng. 

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như gạch, cát ,đá, thép, xi măng,... trong kì đều tăng 

cao so với các kì trước 

- Mặt khác nguồn vốn của Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu bằng vốn vay, khủng 

hoảng kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của doanh nghiệp trong khi Công ty vẫn 

phải chi các khoản phí để duy trì hoạt động cũng như trả lãi vay các tổ chức tín dụng 

Công ty CP Vinaconex 21 xin được giải trình với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 

các quý cổ đông. Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Sở giao dịch chứng khoán 

Hà nội. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 

Nơi nhận: 

– Như trên; 
– Lưu  PKT. 
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( Đã ký )  
 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Huy Cường 
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