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

-----o0o----- 
Ngày 12 tháng 08 năm 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam 
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028 3622 6868 
Fax: 028 3915 2728 
Người thực hiện công bố thông tin: HOÀNG THỊ HƯƠNG 
Địa chỉ: TK 24C/5, Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh 
Điện thoại (di động): 0973 669 475 
Loại thông tin công bố: 24 giờ  72 giờ bất thường 

theo yêu cầu  định kỳ 
Nội dung thông tin công bố: 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2021;
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

năm 2021 và Báo cáo cùng kỳ năm trước đã được soát xét;
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 đã được soát xét.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2021 
tại đường dẫn của công ty: 
http://yuanta.com.vn/category/cong-bo-thong-tin 
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. 

Tài liệu đính kèm: 

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có
liên quan

  HOÀNG THỊ HƯƠNG 




