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Se:flg /TCT-TCKT 
V/v : giãi trinh v vic thay di LNST 
qu 3/2020 so vâi cUng k' näm trtxOc 

Ha N5i, ngày2ithángfonam 2020 

KInh g11i: - Uy ban Chüng khoán Nba nuóc 
- S& giao djch Chrng khoán Ha Ni 

1. Ten th chirc: Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

2. Ma cht'rng khoán: LLM 

Can cir Thông tu S6 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 cUa B Tài chInh v 
vic huOng dan cong bô thông tin trên thj trung chirng khoán. Trong do quy djnh: 
Cong ty phãi giãi trinh nguyen nhân khi xày ra trixng hçip: "Lcri nhugn sau thus thu 
nh2p doanh nghip tgi Báo cáo kêt qua hoqt dç5ng kinh doanh cüa /9) cong b thay dái 
tIr 10% tró' len so v6i báo cáo cling /9) nãm trithc". 

Theo s6 lieu Báo cáo tài chInh qu 3/2020 cüa Cong ty mc: 
Lyi nhuân sau thus qu 3 näm 2020 cüa T6ng cong ty là 12,2 tr dông. 
Lcii nhuan sau thus qu 3 nàm 2019 cüa T6ng cong ty là 6,5 tj' d6ng. 

T6ng cong ty Lp may Vit Nam — CTCP (LILAMA) giái trInh các nguyen 
nhân dn den vic tang igi nhuQtn nhu sau: 

Ngành ngh hoat dng kinh doanh chInh cUa LILAMA chü yu tCr ngành ngh 
xay lap, có d.c thu san phâm dan chiêc, trng cong trInh, hang miic cong trinh du cO 
t' suât lçi nhuan gp khác nhau. Tr suât lçii nhi4n tong the trong k' phi thuc vào cci 
cau doanh thu cüa tfing cong trInh, hng m11c cong trinh. Trong qu 3/2020, LILAMA 
thi cong các hang rniic có t' suit igi nhuan  gp cao han các hang mvc  thi cong cüng 
k' näm ngoái. Diêu do dan den igi nhuan gp cüa qu 3/2020 cao han qu 3/20 19 
(41,5 t so vâi 15 t' dong). 

Day là l do chInh dn dn vic igi nhuan sau thu qu 03/2020 tang so vâi 
cüng kS'  näm truâc. 

Trên day là giái trInh cüa LILAMA v vic thay d6i igi nhuan  sau thu& so vài 
cüng kS'  näm trrnc, LILAMA cam kêt các ni dung giãi trInh trên là thtng sir th.t va 
hoàn toàn chu trách nhim tri.rOc pháp luat  ye ni dung giái trInh. 

Trân tr9ng! 

NgtrM dirçc üy quyn cong b6 thông tin 

No1nhIn: 
- Nhu trén; 
- HDQT (b/cáo); 
- Lisu: TCKT; VTLT. 
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