
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

                      Số: 502/PLX-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022  

       V/v Công bố thông tin báo cáo
              thường niên năm 2021

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       

1. Tổ chức công bố thông tin                    
       - Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
       - Mã chứng khoán: PLX
       - Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
       - Điện thoại: 024 38 512 603                   Fax: 024 38 512 902
2. Nội dung công bố thông tin: 

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công 
bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) công bố Báo cáo thường niên năm 2021 được 
đăng tải trên trang web của Tập đoàn theo đường dẫn như sau:

https://files.petrolimex.com.vn/files/6783dc1271ff449e95b74a9520964169/application
=pdf/c32b0c61d7f847baa8fce76c0ab79d00/20220420_PLX_AR2021-VIEW.pdf.
3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại địa chỉ 
website: www.petrolimex.com.vn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xin được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin ra công 
chúng theo quy định hiện hành. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên 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 trên;
       - P.PR (để đăng web);
       - Lưu VT, Ban TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

     KẾ TOÁN TRƯỞNG

      

     Nguyễn Bá Tùng
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