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NIÊM YẾT VÀ CHÍNH THỨC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP (ADG)

Ngày 22/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã trao quyết định
niêm yết và đưa 18.000.333 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Clever Group (Mã chứng khoán:
ADG) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu ADG đạt
180.003.330.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 64.900 đồng/cổ
phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.
Công ty Cổ phần Clever Group (Clever Group) được thành lập vào tháng 08/2008,
với vốn điều lệ ban đầu là 400 triệu đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay vốn điều lệ
của công ty đạt trên 180 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của Clever Group là dịch
vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính, quảng cáo và hoạt động
tư vấn quản lý. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất trong bản cáo bạch, doanh thu thuần của
Clever Group năm 2018, 2019 lần lượt đạt hơn 335 tỷ và 362 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế
tương ứng đạt hơn 20 tỷ và 40 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của
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công ty đạt hơn 247 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng.
Việc đưa chứng khoán lên niêm yết trên HOSE sẽ 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 .

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 29/01/2021 tại HOSE có 397 cổ phiếu, 03 chứng
chỉ quỹ đóng, 7 chứng chỉ quỹ ETF, 118 chứng quyền có bảo đảm và 33 trái phiếu doanh nghiệp
giao dịch. Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 101 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt
hơn 3,9 triệu tỷ đồng tương đương gần 94% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết; đạt
khoảng 62,7% GDP năm 2020 (GDP hiện hành). 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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