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Số: 3003/2022/BCTHTC 

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài 

chính 

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022. 

  

Kính gửi:  -      Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Người sở hữu trái phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN 

OZEN HEALTH AND BEAUTY phát hành 

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh 

nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc 

tế, CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY gửi nội dung công bố thông tin định 

kỳ về tình hình tài chính như sau: 

1. Thông tin doanh nghiệp 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY  

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Ðông Nam Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Mã số thuế: 0107361094  

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng 

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm (Mã số: 4632) 

2. Tình hình tài chính 

- Kỳ báo cáo: năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) 

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ: 

 

Chỉ tiêu Kỳ trước Kỳ báo cáo 

Vốn góp của chủ sở hữu  92.896.273.974     93.196.948.325    

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)  1,22     3,76    

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần) 0       2,15    

Lợi nhuận sau thuế  197.320.452     258.579.942    

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 0,21% 0,28% 

Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành Không áp dụng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-153-2020-nd-cp-chao-ban-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-tai-thi-truong-trong-nuoc-461187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-153-2020-nd-cp-chao-ban-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-tai-thi-truong-trong-nuoc-461187.aspx
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thuc-pham-4632
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thuc-pham-4632


Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của 

thông tin công bố nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đã ký 

NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

Tài liệu kèm theo bao gồm: 

- Báo cáo tài chính năm 2021 

  

  

 


