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GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) TỔ CHỨC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  

Ngày 28/6/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 

(HNX: IVS) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại khách 

sạn Grand Plaza. 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 

được tổ chức vào sáng ngày 28/6 tại khách sạn Grand Plaza, các hoạt động tại 

chương trình được tiến hành theo đúng quy trình tổ chức Đại hội thông thường. 

Trong chương trình, Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và thông qua 13 nội 

dung quan trọng, gồm: (1) Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 

2022 của HĐQT; (2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 

của Ban giám đốc; (3) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của 

Ban kiểm soát; (4) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; (5) Thông qua KQKD 

và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; (6) Bầu thành viên HĐQT, thành 

viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025; (7) Kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính 

năm 2022; (8) Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; (9) Thù lao HĐQT, 

BKS năm 2022; (10) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (11) Ban hành Quy chế nội bộ về 

Quản trị Công ty; (12) Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT; (13) Ban hành Quy 

chế hoạt động BKS. 

Phát biểu mở đầu Đại hội, ông Wang Jun Hong, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán 

Guotai Junan (Việt Nam) cho biết: "Năm 2022, sự phục hồi kinh tế toàn cầu bị 

gián đoạn bởi xung đột Nga-Ukraine, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo 

lớn, làm tăng giá lương thực và hàng hóa, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát 

trên toàn cầu. Tuy nhiên, các yếu tố như kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, lãi suất 

duy trì ở mức thấp, dịch chuyển kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư 

nước ngoài và hỗ trợ cổ tức chính sách nội bộ, thị trường kỳ vọng nền kinh tế 
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Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng 6,8-7,2% vào năm 2022". Ông Wang Jun 

Hong tin tưởng vào định hướng phát triển của HĐQT đến năm 2022. Công ty sẽ 

cam kết cải thiện hệ thống quản trị công ty, tăng cường quản lý rủi ro và tuân 

thủ, đảm bảo an ninh tài chính, duy trì hoạt động ổn định và thiết lập chiến lược 

phát triển bền vững; Sử dụng hiệu quả vốn hiện có và đạt được tăng trưởng bền 

vững; Tập trung nguồn lực để phát triển các dự án quan trọng để nâng cao chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty; Tập trung vào việc tuyển dụng nhân tài 

chất lượng cao để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tại Đại hội, ông Hoàng Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Guotai Junan (Việt Nam) đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 

của công ty trong năm 2021. Theo đó, năm 2021 công ty đã thiết lập kỷ lục mới 

về kết quả hoạt động kinh doanh sau 15 năm thành lập.  

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên GTJA (Vietnam) 2022 
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Cụ thể, tổng doanh thu của công ty năm 2021 đạt 96,2 tỷ VNĐ - tăng 67,60% so 

với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 38,1 tỷ VNĐ, vượt 127% kế 

hoạch năm, tăng trưởng 285% so với năm 2020. Năm 2021, Guotai Junan (Việt 

Nam) cũng ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về giá trị tổng tài sản - tăng 23,55%, đạt 

mức 842 tỷ VNĐ.  

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 2022, CEO Huang Bo của Guotai Junan (Việt 

Nam) bày tỏ quan điểm tích cực và có những kỳ vọng thận trọng đối với thị 

trường trong năm nay. Tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư đã khiến thị trường 

phải đối mặt với áp lực điều chỉnh lớn hơn trong thời gian gần đây, tuy nhiên lợi 

nhuận doanh nghiệp VN Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng 

trưởng hai con số từ 20%-25%, đưa định giá trở lại mức hấp dẫn hơn. 

Trên cơ sở đó, công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh 2022 đạt 

100 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, lợi nhuận trước thuế 41,6 tỷ đồng, cùng 

với đó là định hướng và giải pháp hành động cho từng khối kinh doanh. Guotai 

Junan (Việt Nam) đánh giá thị trường Việt Nam sẽ có tiềm năng phát triển lớn, 

10 năm tới sẽ là thời kỳ phát triển vàng của ngành chứng khoán. Nắm bắt thời 

cơ đó, công ty sẽ phát huy lợi thế riêng và mở rộng sáu lĩnh vực kinh doanh 

chính, cụ thể: mở rộng nghiệp vụ dành cho khách hàng tổ chức; phát triển 

khách hàng nước ngoài; phát triển mạnh thị trường Hồ Chí Minh; phát triển 

khách hàng ưu tiên và kinh doanh quản lý tài sản; phát triển hoạt động kinh 

doanh ngân hàng đầu tư; tiếp thị sản phẩm, tăng nhận diện thương hiệu; nâng 

cao mức độ kiểm soát rủi ro và phát triển công nghệ tài chính. 
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Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội. 

Đánh giá về kế hoạch năm, CEO Huang Bo nhận định những mục tiêu trên là 

hoàn toàn có thể đạt được dựa trên bối cảnh Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để 

thu hút dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Guotai Junan (Việt Nam) luôn đề 

cao phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tốc độ tăng trưởng, đồng 

hành cùng sự phát triển của thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đối 

tác và các nhà đầu tư. 

Thị trường chứng khoán năm 2022 chứa đựng nhiều cơ hội bên cạnh những 

thách thức, Guotai Junan (Việt Nam) đã đề ra những chiến lược phát triển tối 

ưu, sáng tạo, đề cao quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư, đồng thời tạo ra giá trị 

từ sự hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro. Kế thừa nền tảng tài chính và quản 

trị doanh nghiệp vững chắc của tập đoàn mẹ, Guotai Junan (Việt Nam) tự tin sẽ 

mở rộng thị phần, phát triển bền vững và đồng hành cùng khách hàng trên con 

đường tiến tới thịnh vượng. Trong tương lai, Guotai Junan (Việt Nam) được kỳ 
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vọng là cầu nối giữa thị trường vốn bản địa và Hong Kong, đóng góp vào sự phát 

triển chung của TTCK Việt Nam.  

 

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.  

 


