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TRAO QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT VÀ CHÍNH THỨC GIAO DỊCH  

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY 

 
Ngày 22/7/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao 

Quyết định niêm yết và đưa 103.750.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần KOSY (mã 

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

KOS đạt l.037,5 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 23.200 đồng/cổ 

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

Công ty Cổ phần Kosy (Kosy) được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu 

là 150 tỷ đồng. Sau 5 lần điều chỉnh, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã đạt 1.037,5 tỷ 

đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Kosy là kiến trúc tư vấn kỹ thuật, xây dựng, 

kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu xây dựng và các thiết bị lắp đặt trong xây 

dựng. Các dự án bất động sản tiêu biểu mà Kosy hiện đang thực hiện có thể kể đến: dự 

án Kosy Mountain View – Lào Cai; dự án Khu đô thị Kosy – Sông Công – Thái Nguyên; 

Dự án Kosy Bắc Giang… 

Tại buổi Lễ, đại diện Ban lãnh đạo HOSE, Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám 

đốc đã trao Quyết định niêm yết và chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu 

KOS. Bà Đào cho biết HOSE cũng sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ công ty trong việc cập 

nhật các chính sách, quy định dành cho các doanh nghiệp niêm yết và kỳ vọng công ty 
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sẽ luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về chứng khoán và TTCK, đặc biệt là các 

quy định về CBTT, công khai minh bạch tình hình tài chính và tình hình hoạt động.  

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy đã chia 

sẻ “Kosy luôn nỗ lực cố gắng trong thời gian qua, đến hôm nay đã đánh dấu một sự phát 

triển đầy tự hào. Chúng tôi tiếp tục tập trung trí tuệ, giành sự nhiệt huyết, sự quyết tâm 

và không ngừng vượt qua những khó khăn, thách thức để đưa Kosy thành một tập đoàn 

lớn mạnh ở Việt Nam và vươn ra thế giới; tạo được nhiều việc làm, giúp nhiều gia đình 

có thu nhập cao, ổn định; là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, 

đóng góp tích cực cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước”. 

Trong năm 2017 và 2018, doanh thu của Kosy có sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 

2017 doanh thu thuần được ghi nhận  ở mức hơn 407,689 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên 

900,018 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế 26,518 tỷ đồng năm 2017 và 45,063 

tỷ đồng năm 2018. Tại kỳ báo cáo Quý I/2019, doanh thu thuần của công ty đạt 293,872 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8,49 tỷ đồng. Trong năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh 

thu thuần là 1.500 tỷ đồng tăng tăng 66% và lợi nhuận sau thuế là 65,00 tỷ đồng tăng 

44% so với 2018. 

 

 

 

 

 

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 30/6/2019 tại HOSE có 377 cổ phiếu, 53 trái 

phiếu công ty và chính quyền địa phương, 02 chứng chỉ quỹ đóng, 01 chứng chỉ quỹ đầu tư bất 

động sản (REIT), 02 chứng chỉ quỹ ETF và 10 Chứng quyền. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3,2 

triệu tỷ đồng, chiếm hơn 94 % vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam. 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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