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S& .H../SMBD - CBTT Vüng Tàu, ngày23 tháng 01 näm 2023 

V/v: Giài trInh lien quan den Báo cáo 
tài chinh qu 4 nám 2022 

KInh gri: - Uy ban Chüng khoán Nhà nuOc 
- Sâ Giao Djch Chüng Khoán Ha Ni 
- Qu cô dông Cong ty 

Can cCr Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cUa Bô tài ehInh huâng 

dn cong b thông tin trên thj tnthng chi.rng khoán. 

Cong ty C phn Du tu DAu khI Sao Mai — Bn DInh (PVSB), ma chrng 
khoán PSB, xin giãi trInh l do lçii nhun sau thuê tang trên 10% so vâi cUng k' nàm 
2021 nhu sau: Lçñ nhun sau thuê tang trén 10% so vâi cüng kS' näm 2021 vi näm 
2022 sr phic hOi kinh té sau di djch Covid 19 dà tác dng tich crc tâi nên kinh tê nói 
chung và gop phân nâng cao hiu qua trong hot dng tài chInh cüa cong ty PVSB. 
Cong ty d n 1irc day mnh cOng tac tim kiêm và thirc hin các hqp dong xây lap vOi 
các dGn vi trong và ngoài ngành, dông thai nâng cao hiu qua cong tác cung cap nguôn 

nhân 1%rc. Vê chi phi, cong ty d quán trit tIch kim nhung phãi dam bão ducic lqi 
nhun cüa Cong ty. 

Trên day là giãi trInh cüa Cong ty C phn Du tu Du khi Sao Mai - Bn DInh 
ye chênh 1ch 1çi nhutn tang trên 10% so vâi näm 2021 và nguyen nhân ãnh huâng 
den kêt qua kinh doanh cUa Cong ty. Chüng tOi xin báo cáo dé Qu2 CG quan duqc rO. 

Trân trong./. 

Nol nhân: 
- Nh.r trén; 
- Chü tich HDQT; 
- Ban KS Cty; 
- Ban GD Cty; 
- Ban BTT website; 
- L.ru VT; NTH (scan). 

Tri sâ: S 65A3, dtrO'ng 30/4, phtrông Thng Nhât, TP. Vung Tàu 
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