
 

 

NIÊM YẾT VÀ CHÍNH THỨC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC 

 
Ngày 12/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết 

định niêm yết và đưa  47.999.999 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức  (Mã chứng 

khoán: TDP) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu TDP đạt 

hơn 479.999.990.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 21.200 

đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%. 

Công ty Cổ phần Thuận Đức được thành lập vào năm 2007 với vốn điều lệ là 7,5 

tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, hiện nay vốn điều lệ của công ty đạt gần 480 tỷ đồng. 

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ plastic, in ấn, thu 

gom rác thải không độc hại và tái chế các loại phế liệu nhựa.. 

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên 

giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TDP, đồng thời chia sẻ việc đưa chứng khoán lên niêm 

yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp: lợi thế tiếp 

cận vốn, nâng cao uy tín và thương hiệu... Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, 

HOSE luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các 

công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính 

sách liên quan đến thị trường chứng khoán, tham dự các chương trình đào tạo và cập 

nhật các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty, phát triển bền vững ...  

Đại diện lãnh đạo công ty, Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần Thuận Đức cho biết việc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là một 



 

 

sự kiện đánh dấu sự trưởng thành về hoạt động sản xuất và quản trị nội bộ. Công ty sẽ 

tiếp tục thực hiện sứ mệnh tầm nhìn và nâng cao hệ sinh thái tuần hoàn, đa dạng hóa sản 

phẩm cho thị trường và mang lại sự an toàn cho các nhà đầu tư 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thuận Đức, năm 2019 doanh 

thu thuần của công ty đạt hơn 1.196 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 61 tỷ 

đồng. Riêng quý 1 năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 306 tỷ đồng tương 

ứng lợi nhuận sau thuế hơn 13 tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là một trong những đơn vị vận hành thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 30/09/2020 tại HOSE có 383 cổ phiếu, 03 chứng 

chỉ quỹ đóng, 6 chứng chỉ quỹ ETF, 103 chứng quyền có bảo đảm và 41 trái phiếu doanh nghiệp 

giao dịch. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3,21 triệu tỷ đồng tương đương 93% giá trị vốn hóa toàn 

thị trường cổ phiếu niêm yết; đạt hơn 44,47% GDP ước tính năm 2019 (GDP ước tính theo giá 

hiện hành sau khi tính toán lại). HOSE luôn đồng hành cùng các thành viên thị trường, công ty 

niêm yết để phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững, hướng tới thông lệ tốt 

trên thế giới. 
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