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Tuyên bố miễn trừ
Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp bởi Long Giang Land và các công ty thành viên cho mục đích công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty trong kỳ công bố. Tài liệu này có thể chứa các thông tin mang tính dự báo, phản ánh quan điểm quản trị nội bộ về các hoạt động kinh doanh 
trong tương lai của Công ty cũng như của các công ty thành viên. Kết quả trong tương lai dựa trên những ước tính và kỳ vọng dựa trên những thông tin có được 
đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, các dự đoán chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro và những sự việc phát sinh ngoài dự kiến có thể có nhữ ng khác biệt lớn so với 
kết quả thực tế.
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