
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM 

 

Số:  48/CBTT-MEG 
V/v: Giải trình báo cáo quý 2 năm 2021. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng  07 năm  2021 
 

 

    Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 -  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Megram 

2. Mã Chứng khoán: MEG 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

4. Điện thoại: 02435134657           Fax: 02435134549 

5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Minh Ngọc 

6. Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty   

7. Nội dung công bố thông tin:  

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán, Công ty giải trình các nội dung sau:  

7.1 . Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

riêng chuyển từ lỗ ở kỳ báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi ở Quý 2 năm 2021: 

Chỉ tiêu Quý 2 năm 2021 Quý 2 năm 2020 Chênh lệch (%) 

Lợi nhuận sau thuế của 

công ty mẹ 
1.251.613.844  (2.469.907.066) -151% 

 

Đến Quý 2 năm 2021 Công ty cổ phần Megram đã chuyển dịch gần như toàn bộ hoạt 

động kinh doanh thương mại sang Công ty TNHH Thương mại Elmich và Công ty Cổ 

phần Elmich để tập trung vào hoạt động đầu tư và điều phối hoạt động kinh doanh của 

các công ty con. Do vậy, Quý 2 năm 2021 Công ty có lãi từ thu phí sử dụng thương 

hiệu và cho Công ty con vay trong khi cùng kỳ năm trước lỗ do hoạt động bán hàng.  

 

 



 

 

7.2 . Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của kỳ 

công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước 

Chỉ tiêu Quý 2 năm 2021 Quý 2 năm 2020 Chênh lệch (%) 

Lợi nhuận sau thuế của chủ 

sở hữu công ty mẹ 
11.138.865.250  3.969.991.861  180,58% 

 

Trong quý 2 năm 2021 hoạt động kinh doanh các công ty con trong khối gia dụng và 

dược phẩm đạt hiệu quả cao do vậy lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu công 

ty mẹ tăng 7,2 tỷ đồng tương đương tăng 180,58% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Địa chỉ website đăng tải: www.megram.vn 

Trân trọng! 

                                        
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website; 

- Lưu VT.                                                                                       
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