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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:    446      /TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát 
                                        

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ 

phiếu vào diện kiểm soát như sau: 

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

- Mã chứng khoán: AGR 

- Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 84-4. 6276 2666  Fax: 84-4. 6276 5666 

- Cổ phiếu AGR bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 13/04/2017 theo Quyết 

định số    106     /QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2017 của Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cổ phiếu AGR sẽ bị hạn chế về thời gian 

giao dịch (chỉ được giao dịch vào buổi chiều của ngày giao dịch) kể từ ngày 

13/04/2017. 

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015 là -186,7 tỷ đồng và Lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -156,19 tỷ đồng; Lợi 

nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 là -405,39 tỷ đồng và Lợi nhuận sau 

thuế chưa phân phối tính tại ngày 31/12/2016 là -561,92 tỷ  đồng căn cứ Báo 

cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và năm 2016, thuộc diện chứng khoán bị 

kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế niêm yết 

chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016. 

- Căn cứ giải trình của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thông báo về 

việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị 

kiểm soát./. 

 

     Nơi nhận: 
                    - TCNY; 

                 - TV,GS,TTTT; 

                 - Lưu: NY, VT (6) 

    

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Trần Anh Đào 
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