
 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 

Mã chứng khoán: SHI 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 84-24-62656566                            Fax: 84-24-62656588 

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc  

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 84-24-62656566                            Fax: 84-24-62656588 

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

Nội dung thông tin công bố (*): 

- Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2021; 

- Công bố Báo cáo tài chính Tổng hợp soát xét giữa niên độ (Báo cáo riêng Công 

ty mẹ) năm 2021; 

- Công văn giải trình về số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 

năm 2021; 

- Công văn giải trình về số liệu Báo cáo tài chính tổng hợp soát xét giữa niên độ 

(Báo cáo riêng Công ty mẹ) năm 2021. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

29/08/2021 tại đường dẫn www.sonha.com.vn. 

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 nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu VPTĐ, PC. 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đào Nam Phong 

 
Số: 173/2021/CV-SH 

V/v: Công bố BCTC hợp nhất và 

BCTC tổng hợp soát xét giữa niên độ 

năm 2021, và giải trình số liệu báo 

cáo bán niên soát xét. 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 

 

                           Hà Nôị, ngày 29 tháng 08 năm 2021 

 

http://www.sonha.com.vn/
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