Stock code: IVS
Member of Guotai Junan International (GTJAI)

GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) ĐƯỢC VINH DANH LÀ
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN
LẦN THỨ 5 LIÊN TIẾP
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) lọt Top Doanh nghiệp niêm yết đạt
Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 trong Báo
cáo mới công bố ngày 20/6/2022 của IR Awards.
Theo công bố của IR Awards 2022, đây là năm thứ 5 liên tiếp Chứng khoán
Guotai Junan (Việt Nam) – (“GTJA (Vietnam)”, HNX: IVS) được vinh danh là doanh
nghiệp đáp ứng Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo
cáo khảo sát toàn diện năm 2022 của chương trình nêu rõ, trong kỳ khảo sát 12
tháng từ ngày 01/5/2021 đến 30/4/2022, trong số 736 doanh nghiệp niêm yết trên
HOSE và HNX, ghi nhận 385 doanh nghiệp đạt chuẩn về hoạt động công bố
thông tin, tương ứng với tỷ lệ 52%.

Guotai Junan (Việt Nam) đạt chuẩn công bố thông tin năm 2022
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Báo cáo của IR Award 2022 đánh giá cao việc GTJA (Vietnam) nâng cấp hệ thống
phần mềm giao dịch chứng khoán lên A-Solution Version 2.00 và triển khai
nâng cấp website bao gồm các công cụ đầu tư hiện đại và đa ngôn ngữ, báo
cáo cũng nhấn mạnh những bước tiến này đã giúp cho thị phần môi giới của
GTJA (Vietnam) tăng lên, số lượng tài khoản mở mới trong nước tăng mạnh, vốn
hóa thị trường đạt mức 892 tỷ VNĐ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tiền thân là Công ty Cổ
phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thành lập vào ngày 28/08/2007. Kể từ khi
niêm yết lần đầu ngày 01/8/2011 trên sàn HNX với mã cổ phiếu IVS, GTJA
(Vietnam) được đánh giá là một trong những doanh nghiệp luôn chủ động,
minh bạch trong việc công bố thông tin, thực hiện hiệu quả công tác quan hệ
nhà đầu tư. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của một công ty chứng
khoán uy tín trên thị trường đối với khác hàng, cổ đông và nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, GTJA (Vietnam) còn là điểm sáng giữa thị trường chứng khoán
Việt Nam về mặt tuân thủ, công ty luôn bám sát chặt chẽ các quy định, khung
pháp lý của Việt Nam và chú trọng xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm để
phát hiện vi phạm. GTJA (Vietnam) đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu
về việc thiết lập quy chuẩn phòng ngừa rủi ro, chống lại các cú sốc của thị trường
và tạo dựng tuyến phòng thủ vững chắc trước những rung lắc của thị trường
tài chính.
Sau 15 năm thành lập, GTJA (Vietnam) ghi nhận doanh thu cao kỷ lục năm 2021,
lợi nhuận sau thuế tăng 272% so với năm trước đó. Bước sang năm 2022, GTJA
(Vietnam) tiếp tục là đơn vị tư vấn tài chính cho doanh nghiệp, khơi thông
nguồn vốn, giúp doanh nghiệp tiếp cận với dòng vốn chất lượng cao và bền
vững thông qua các ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và vốn cổ phần tư nhân
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam.
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Về IR Awards
IR Awards (2011 – 2022) là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt
động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương
trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao
gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán trong vòng 12 tháng. IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp
đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết.
Về Guotai Junan (Việt Nam)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJA (Vietnam)”,
HNX: IVS) là công ty chứng khoán uy tín, có bề dày kinh nghiệm trên thị trường
tài chính. GTJA (Vietnam) cung cấp đa dạng các dịch vụ kinh doanh bao gồm:
Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán;
Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ra đời trong bối
cảnh nền kinh tế đất nước chuyển mình mạnh mẽ và thị trường tài chính Việt
Nam phát triển nhanh chóng, công ty ý thức được sứ mệnh đem đến cho
khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng cao, những cơ hội lựa chọn
sản phẩm, dịch vụ phong phú. Về định hướng dài hạn, Việt Nam sẽ là thị trường
trọng điểm của Tập đoàn Guotai Junan International, và GTJA (Vietnam) sẽ tận
dụng tốt kinh nghiệm quản lý quốc tế từ trụ sở chính, cũng như hỗ trợ kinh
doanh và kỹ thuật toàn diện. GTJA (Vietnam) tự tin sẽ trở thành một trong
những công ty cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam, tuân thủ
chặt chẽ quy định pháp luật và có nhiều đột phá về tăng trưởng, mang lại lợi
nhuận ổn định lâu dài cho các cổ đông của công ty. Để biết thêm thông tin về
GTJA (Vietnam), vui lòng truy cập trang web: http://www.gtjai.com.vn.
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