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Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Thực hiện theo các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công
ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 /2021 có số
lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm 2020 cụ thể như sau:
•

So với cùng kỳ năm trước lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 54%. Nguyên
nhân chủ yếu của sự chênh lêch trên là do cước biển tăng cao khiến chi phí bán hàng
của doanh nghiệp tăng gần 5 lần so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi
nhuận sau thuế sụt giảm.

•

Mặc dù khó khăn do dịch bệnh và tình hình tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu diễn
biến phức tạp, Công ty đã cố gắng đối đầu với khó khăn thử thách, phát triển trong điều
kiện khó khăn và đạt mức doanh thu tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Thị phần của
công ty có triển vọng tăng trưởng khi các đối thủ cạnh tranh đang lâm vào hoàn cảnh
khó khăn. Đây là tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty sau khi tình hình
dịch bệnh dự kiến cải thiện trong năm tới.

Công ty xin được giải trình tới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ
Chí Minh và các nhà đầu tư được biết.
Trân trọng!
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-

-

Như kính gửi;
Lưu HCNS.
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