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Ni dung thông tin cong b:
Cong ty C phn Co Din Lnh (REE) kInli giãi trinh nguyen nhãn chênh 1ch giUa kêt qua
lçri thun sau thuê soát xét ban niên cUa näm 2021 và näm 2022:
Lqi nhuân
sau thud

B' cao
rieng

Báo Ca9
hcip nhat

Ban niên 2022
(VND)

Ban nièn 2021
(VND)

381.241.534.280 419.204.789.237

Chênh
1ch (%)

Gtai tnnh

T6ng lcri nhun sau thus 6 tháng dAu
näm 2022 giãm 9,06% so vci cüng
k' nm 2021 chü yu là do:
Doanh thu tâi chinh 6 tháng dâu nAm
2022 giãm 43,83% so vâi cñng k'
nArn 2021, chü yu là do cô tCrc ti'r
cong ty con chuyM vô khong cüng
th&i dim và cüng k' nArn trtiâc Co
-9,06% ghi nhan khoãn lAi tr thanh l dâu ttr.
Tuy nhien, trong 6 tháng dau nm
2022, cong ty ghi nhn Doanh thu,
lçci nhun tr Dir an Din gió Trà Vinh
VI-3 trong khi cng kS' närn trtrâc
van con dang trong qua trinh trién
khai dir an, dA dóng gOp dáng ké vào
vic kéo g.n khoáng each bien dng
lçii nhun cong ty trén thng the.

T6ng lqi nhun sau thus cüa cong ty
mc 6 tháng dâu näm 2022 tang
61,3% so vri cüng k5' näm 2021 do
ghi nhn két qua hçp nhât Cong ty
CP Thüy din Vinh Son Song Hinh
dA 4n hành Nhà m4y thüy din
1.289.782.624.399 799.487.065.879 61,33% Thucin Kon Turn, dong thoi ghi
nhn ket qua cüa các dir an din gió
(Trà Vinh V1-3, Phü lac 2, Lçi Hâi
2) trong khi cOng k5' nAm trtrâc các
dir an din giO nay van cOn dang
trong giai don trin khai thirc hin.
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Thông tin nay dA &rçic cong bó trên trang thông tin din tü cña cong ty vào ngày
I 'j 12022 tai du&ng dan: http://www.reecorp.com
Tôi cam kt các thông tin cong b6 trén day là dung sir that và hoãn toàn chu trách n1iim truâc
pháp 1ut v nOi dung các thông tin dã Cong bô.
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