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S6: /202/CMC 
V/v: Giái trinh bié'n d5ng BCTC hç.rp nhát Ha Nói, ngày 26 tháng 01 nàni 2022 

Q3 nám Tài chInh 2022 

KInh gfri: Uy Ban Chtrng Khoán Nhà Nithc 
S& Giao Dch Chfrng Khoán TP. H ChI Minh 

TrixOc ht Cong ty C phn Tp doân Cong ngh CMC xin giri läi chào trân tr9ng den Uy 
Ban Chirng Khoán Nhà Nuó'c, Sâ Giao Djch Chü'ng Khoán TP. H ChI Minh và xin chth 
thành cam cm sir quan tam, h trg cüa các Qu Co quan trong thi gian qua. 

Can cir theo Diu 11 Khoãn 4.a Thông ti' 155/2015/TT- BTC Huàng dn cong b thông 
tin trên thj trix?mg chimg khoán "Khi cong bá thông tin các báo cáo tài chmnh, to ch&c 

niêm yet, cOng ty dqi ching quy mO lan phái dng thai giái trinh nguyen nhân khi Xay ra 
m3t trong các tru'àng hcip sau: 

a) Lçii nhuan  sau thuê' thu nhap  doanh nghip tai Báo cáo kê't qua hoçit a5ng kfnh 

doanh cáa kj) cOng b thay ddi tit 10% trO' len so vái báo cáo cling kj) nOm 
trwó'c... 

Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin giái trInh v vic kt qua kinh doanh 
hçp nht qu III näm 2021 (k k toán tr 01/10/2021 dn 31/12/2021) tang so vi cng 
kST báo cáo qu näm truOc nhu sau: 

Trong bi cânh Covid, Cong ty có các chin hrçc kinh doanh phü hç'p d thüc day doarih 
thu và igi nhun, ci th igi nhun sau thug thu nhp doanh nghip tang 37% so ciing k' 
näm truc, dn tir cac khi kinh doanh nhu sau: Khi kinh doanh quc t tang truang i&, 

tang 8 lAn so vói cimg kST näm truOc ; Khi Giái pháp Cong ngh tang 16% và Khi D ch 
vii Vin thông 7% so vOi cüng kST nam tnrOc. 

Cong ty C phAn Tp doàn Cong ngh CMC xin trán tr9ng giái trInh. 
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nOm Tài chInh 2021 
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