
CÔNG TY CỔ PHẦN  

SƠN HÀ SÀI GÒN 

----------------------- 

Số: 45/2021/SHA 

V/v: Công bố báo cáo tài chính hợp 
nhất soát xét năm 2021.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

.............oOo............ 

 
                      TP.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2021 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                       Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn 

Mã chứng khoán : SHA 

Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: (84-08) 37100101    

Fax: (84-08) 62511989 

 

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan 

Địa chỉ trục sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Loại thông tin công bố: 24h 72h    Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ 

Nội dung của thông tin công bố:  

- Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét  

năm 2021 gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tình chính. 

- Giải trình chênh lệch báo cáo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét trước và sau kiểm 

toán năm 2021. 

- Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán soát xét so với cùng kỳ. 

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 

26/08/2021 tại đường dẫn  http://sonhasg.com.vn . 

Chúng tôi 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. 

 

Nơi nhận: 

-   Như trên 

-   Lưu VT 
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