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CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

 
   Kính gửi:    - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC 

Mã chứng khoán: CMC 

Điạ chỉ: Số 69 Ngõ 83, đường Ngoc̣ Hồi, phường Hoàng Liệt, quâṇ Hoàng Mai, Hà Nội 

Điêṇ thoaị: 024.3612718 Fax: 024.38612718 

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com  

2. Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương 

3. Nôị dung của thông tin giải trình: 

Căn cứ công văn số: 446/SGDHN-QLNY ngày 02/04/2019 và Thông báo số 315/TB-

SGDHN ngày 02/04/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc yêu cầu giải trình 

nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh 

báo. 

Công ty cỏ phần đầu tư CMC, xin giải trình với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội về nguyên nhân dxxn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2018 bị lỗ dẫn tới chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục như 

sau: 

3.1. Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

Doanh thu năm 2018 đạt 20.038.945.451 đồng vượt 109.25% so với năm 2017 và vượt 19% 

so với kế hoạch năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế lại bị lỗ 1.388.121.826 đồng là do: 

a. Năm 2018, Công ty đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng do vậy phải 

vay vốn nhiều tại ngân hàng, hiện lãi suất vẫn ở mức cao nên chi phí lãi vay tăng 

507.214.485 đồng và do cuối năm Công ty nhập nhiều máy về để dự trữ phục vụ bán 

hàng năm 2019 và hàng về đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên làm chi phí tăng khoảng 

200 triệu đồng. 

b. Năm 2018, Công ty mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng nên Công ty 

phải thuê thêm diện tích kho bãi tại mặt đường Quốc lộ 5 để làm nơi để và bán máy 

móc thiết bị với chi phí san lấp và tiền thuê là: 310.100.000 đồng. 

c. Năm 2018, Công ty phải trích lập dự phòng chứng khoán tăng thêm so với năm 2017 

với số tiền là: 509.891.560 đồng 
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3.2. Phương án khắc phục:  

Năm 2019, Công ty sẽ đẩy mạnh việc kinh doanh lĩnh vực máy xây dựng công trình như: đẩy 

mạnh công tác tiếp thị, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm và mở rộng thị trường, bám 

sát khách hang với phương châm chào giá hợp lý để có thể ký hợp đồng. Giảm các chi phí 

không cần thiết. Lựa chọn đầu tư tài chính an toàn mà vẫn có lợi nhuận…Đảm bảo công việc 

và thu nhập cho người lao động, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận trong năm 2019 và các 

năm tiếp theo.   

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức triển khai, giám sát mọi diễn biến về tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty, giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động kinh doanh, tối đa hóa lợi 

nhuận, quyết liệt trong công tác khắc phục tình trạng lỗ của Công ty. 

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2019 

tại đường dẫn: www.cmci.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 trên; 

- Lưu VP. 

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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