
Số: 24/2022/CBTT-FNS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp.HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

   Kính gửi:  - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan 

Tên viết tắt: FNS 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.6295 9158  

Fax: 028.6295 9218 

Người thực hiện công bố thông tin: DƯƠNG THỊ MINH THẢO  

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 

Fax:  

Loại thông tin công bố:     24 giờ       72 giờ      Bất thường     Theo yêu cầu       Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố: 

1. Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét và công văn giải trình biến động lợi nhuận

sau thuế. Toàn bộ nội dung báo cáo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào

ngày 13/8/2022 tại đường dẫn:

https://funan.com.vn/vi/cat/bao-cao-tai-chinh_49.html 

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2022 đã được soát xét. Toàn bộ nội dung báo cáo

đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/8/2022 tại đường dẫn:

https://funan.com.vn/vi/cat/bao-cao-ty-le-an-toan-tai-chinh_50.html 

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 các thông tin đã công bố. 

Nơi gửi: 

- Như trên.

- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm: 

- Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và CV  giải trình.

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

DƯƠNG THỊ MINH THẢO 

https://funan.com.vn/vi/cat/bao-cao-tai-chinh_49.html
https://funan.com.vn/vi/cat/bao-cao-ty-le-an-toan-tai-chinh_50.html
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