
Ten t chfrc niêm yt CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Cong  ty CP Khoáng san và Vt I)c 1p — Tr do — Hinh Phüc 

1iu Xây drng Lam iMng oOo  
So: M /2023/CV-Cty 

Dà Lat, ngày 30 thang 01 näm 2023 

KInh gfri: Uy Ban Chirng Khoán NhI NLr(rc 
So! Giao Dich  Chüng Khoán Thành Ph H Chi Minh 

i. Ten t chcrc niêm yt: Cong ty c6 phn Khoáng san và Vt 1iu xây dirng Lam Ding 

2. Ten giao djch: Cong ty C phAn Khoáng san và Vt lieu xây drng Lam Dông 

3. M chirng khoán niêm y&: LBM 

4. Ni dung: Giài trmnh K& qua kinh doanh qu 4 nAm 2022 

5. Can cü Báo cáo tài chInh qu 4 näm 2022 (Bao gm báo cáo riêng và Báo cáo Hçip 

Nht) cüa Cong ty c ph.n Khoáng san và Vt lieu xay d%rng Lam Dng. 

Nay dan vj xin giãi trInh Kt qua kinh doanh qu 4 näm 2022 so vài cüng kS'  nAm 2021 

nhu sau: 

Lçxi nhun sau thu cong ty mc qu 4 nAm 2022 tang so vài nAm 2021 : 11.7 t dng, 1çi 

nhun sau thus hçip nht qu 4 näm 2022 thng so näm 2021 : 15.8 t dng ,do: 

Doanh thu cong ty mc tAng 55%, doanh thu hop nht tAng: 50.7%, trong dO chü yêu tAng 2 

mt hang chInh là gach và be tong. 

- Di vâi mat hang be tong : san luçing tAng 20%, doanh thu tang 49% so vi cüng 

ks'. 

- Dôi vài mt hang gich: san luçrng tang 30 %, doanh thu tang 15.7% so vài cüng 

ks'. 

Dan vj xin di.rçic giái trmnh Va chu trách nhim v s lieu báo cáo trên. 

C ClAM DOC 

     

3. 

 

      

  

CONG TV 
c6  PHAN KHNG sAw 
VA VT LlU xAY DN 

LAM DON 

 

   

  

  

  

  

  

        

        

NGUYN AN THAI 


	Page 1

		2023-01-30T15:21:05+0700




