
 

 

NIÊM YẾT VÀ CHÍNH THỨC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG 

 
Ngày 24/09/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao 

quyết định niêm yết và đưa 63.044.964 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn ASG 

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

ASG đạt hơn 630.449.640.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 

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

Công ty cổ phần Tập đoàn ASG được thành lập vào ngày 22/10/2010 với vốn 

điều lệ  là 2,25 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, hiện nay vốn điều lệ của công ty đạt trên 

630 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn ASG hoạt động kinh doanh với 3 lĩnh vực chính 

gồm: Dịch vụ logistic; dịch vụ hàng không sân bay và dịch vụ phát triển hạ tầng, khu 

công nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG là một trong số ít doanh nghiệp trong 

ngành vận hành đồng bộ chuỗi dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không và hành khách 

hàng không.  

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

giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ASG, 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 Dương Đức Tính– Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ 

phần Tập đoàn ASG cho biết: Việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM là sự kiện đặc biệt đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình liên tục phát 

triển, đổi mới theo định hướng phát triển bền vững và toàn diện của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn ASG. Sự kiện này năm trong chiến lược phát triển của công ty nhằm quảng 

bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu minh bạch thông tin, quản trị công ty nâng cao giá trị 

và khẳ năng huy động vốn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.  

Theo Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, năm 2018 và 2019, 

doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt hơn 644 tỷ đồng và 884 tỷ đồng; lợi nhuận 

sau thuế tương ứng đạt 165  tỷ và 156 tỷ đồng. Riêng quý 1 năm 2020, doanh thu thuần 

của công ty đạt hơn 197 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế hơn 22 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 31/08/2020 tại HOSE có 381 cổ phiếu, 03 chứng 

chỉ quỹ đóng, 6 chứng chỉ quỹ ETF, 90 chứng quyền có bảo đảm và 43 trái phiếu doanh nghiệp 

giao dịch. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3,12 triệu tỷ đồng tương đương 94% giá trị vốn hóa toàn 

thị trường cổ phiếu niêm yết; đạt hơn 43,2% 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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