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Mã chứng khoán: PET

BẢN TIN IR QUÝ II/2022

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Tài liệu này được TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO) soạn thảo với

mục đích cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ công bố và không đưa

ra bất kỳ đánh giá, khuyến nghị nào. Petrosetco bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin này bất

cứ lúc nào mà không cần báo trước. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý tài liệu này được soạn chỉ với mục đích tham khảo

và thông tin chỉ truyền tải đầy đủ khi được xem xét tổng thể, từng phần riêng lẻ sẽ không tạo thành tài liệu hoàn

chỉnh.

Do vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng các thông tin nêu trong tài

liệu này, chia sẻ hoặc phân phối tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của tài liệu này mà không có sự đồng ý

trước của PETROSETCO.

2



Mã chứng khoán: PET

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 8.273 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng của hoạt động phân

phối các thiết bị điện tử, đặc biệt là sản phẩm laptop (2.642 tỷ đồng, +17% yoy) và điện thoại di động (3.083 tỷ đồng, +17% yoy). Như vậy, trong nửa

đầu năm, Công ty đã hoàn thành khoảng 41% kế hoạch doanh thu năm 2022. Dự kiến, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục tăng

trưởng và sôi động hơn trong giai đoạn cao điểm vào quý 3 và quý 4 năm nay.

Vượt trội hơn so với mức tăng của doanh thu thuần, lợi nhuận gộp của Công ty trong 6 tháng đầu năm tăng đến 27% so với cùng kỳ, đạt 492 tỷ

đồng. Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức 5,9%, cao hơn so với mức biên lợi nhuận gộp 5,1% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 127 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, tương đương biên lợi nhuận trước thuế đạt mức 1,5%.

Nguyên nhân chủ yếu do khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh trong kỳ. 3
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Nguồn: BCTC quý 1, quý 2 (chưa soát xét)
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Doanh thu % yoy

Hoạt động phân phối 7.281 +9%

• Điện thoại di động 3.083 +17%

• Laptop 2.642 +17%

• Thiết bị IT khác 759 -20%

• PP, LPG 797 -7%

Dịch vụ Catering 426 +0%

Quản lý và cho thuê BĐS 238 -6%

Khác 328 +40%

TỔNG CỘNG 8.273 +9%

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị: tỷ đồng
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Nguồn: BCTC bán niên soát xét
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CẬP NHẬT MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Đơn vị: tỷ đồng
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
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Ngày 20/06/2022, diễn ra buổi họp mặt Kỷ niệm 26 năm ngày thành lập của Công ty với chủ đề “Miền ký ức”. Thương hiệu

Petrosetco tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước chỉ cung cấp dịch vụ cho ngành Dầu khí, sau giai đoạn cổ phần hóa đã

chuyển mình thành công để mang một diện mạo mới, vị thế mới, trở thành một thương hiệu dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, có

uy tín trên thị trường trong và ngoài ngành.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
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Ngày 28/06/2022, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đại hội có ông Phạm

Xuân Cảnh - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập

đoàn, Công ty kiểm toán PwC, cùng đại diện các cổ đông và nhà đầu tư. Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Tiến

Dương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty điều hành đại hội.
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CÁC NỘI DUNG CHÍNH THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT Nội dung chính

1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

2 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

3 Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022

4 Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

5 Báo cáo giao dịch giữa Petrosetco và các bên liên quan năm 2020-2021

6 Nội dung giao dịch dự kiến giữa Petrosetco với các bên liên quan năm 2022

7 Phương án chi thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022

8 Miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT

9 Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
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TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ TRONG THÁNG 06/2022

STT Thời gian Nội dung

1 07/06/2022 Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2 08/06/2022 Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

3 29/06/2022 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

https://petrosetco.com.vn/assets/uploads/myfiles/files/%C4%90%E1%BA%A1i h%E1%BB%99i c%E1%BB%95 %C4%91%C3%B4ng/%C4%90HC%C4%90 -  2022/T%C3%A0i li%E1%BB%87u %C4%90HC%C4%90 2022 - FULL - FINAL.pdf
https://images1.cafef.vn/download/080622/pet-thong-bao-don-xin-tu-nhiem-cua-thanh-vien-h-qt-0.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/06/29/8865_20220629_CBTT_BBH__NQ_HDQT_signed.pdf
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THANK YOU!

Thông tin liên hệ:

Mr. Trần Quang Huy – Người đại diện CBTT

huytran@petrosetco.com.vn www.petrosetco.com.vn
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