THÔNG CÁO
Công ty Cổ Phẩn Đầu Tư Thế GIới Di Động
TP. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2018,

Kính gửi quý Cổ đông,
1. Vào ngày 11/07/2018 và 12/07/2018, một số báo đã cung cấp các thông tin sai lệch như
sau:


“Doanh thu bán hàng của MWG 32.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018. Kết quả này
thấp hơn kết quả kinh doanh mà MWG công bố cuối tháng 5 vừa qua (37.000 tỷ đồng).
Nguyên nhân của chênh lệch này có thể do điều chỉnh của kiểm toán sau xoát xét.”
“Như vậy, cho đến thời điểm này MWG đã hoàn thành được 38,4% kế hoạch năm”.



“MWG công bố đạt hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 28%
so với cùng kỳ 2017 nhưng mới chỉ hoàn thành 38% kế hoạch năm.”

2. Bằng thông cáo này, chúng tôi chính thức phản hồi đây là các thông tin hoàn toàn không
chính xác. Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng 2018 của Thế Giới Di Động hiện
đang trong quá trình tổng hợp và sẽ được cung cấp vào đầu tháng 8/2018. Chúng tôi chỉ
đăng tải báo cáo này duy nhất trên “Chuyên Trang Chính Thức Dành cho Cổ Đông” của
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TGDĐ: https://mwg.vn/ và thông qua email
investor@thegioididong.com.
Ngoài ra, BCTC bán niên sẽ được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6
tháng đầu năm tài chính.
3. Chúng tôi đã liên lạc với các báo có liên quan để làm rõ vụ việc. Tại thời điểm MWG phát đi
thông báo chính thức, các báo có liên quan đã thay đổi hoàn toàn hoặc xoá nội dung bài
báo này.

Trân trọng,
Ban Quan Hệ Cổ Đông

