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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán nhà nước. 

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

- Quý cổ đông và các nhà đầu tư  

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON 

Trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Đường  Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội. 

Điện thoại: (84) 6269 0481  Fax: (84-4) 6269 0484 

Mã chứng khoán : FCN Website: www.fecon.com.vn 

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Phương 

Địa chỉ: 96 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại di động: 0984997669 

Loại thông tin công bố : □ 24h  □ 72h  □ Yêu cầu  □ Bất thường   □ Định kỳ  

Nội dung thông tin công bố : 

Công bố thông tin thay thế và đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 

1. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2019:  

- Thay thế báo cáo kiểm số 385/2020/BCKT-BCTC/CPAVIETNAM ngày 30/03/2020 do thay đổi 

người đại diện Công ty kiểm toán ký báo cáo theo quy định tại Nghị định số: 84/2016/NĐ-CP gày 

01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ. 

2. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019:  

- Thay thế báo cáo kiểm số 387/2020/BCKT-BCTC/CPAVIETNAM ngày 30/03/2020 do thay đổi 

người đại diện Công ty kiểm toán ký báo cáo theo quy định tại Nghị định số: 84/2016/NĐ-CP gày 

01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ. 

- Công ty lập lại Báo cáo tài chính vào ngày 07/4/3020 do đính chính chỉ tiêu Lợi nhuận chưa 

phân phối kỳ trước (MS 421a), Tổng nguồn vốn (MS 440) và Thuyết minh chi tiết tăng giảm vốn 

chủ sở hữu.  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  

 Hà Nội, ngày 08  tháng 04 năm 2020  

  




