FORBES BÌNH CHỌN NOVALAND VÀO “TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT 2017”
Ngày 14/9/2017, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh doanh do Forbes Việt Nam tổ chức,
Tập đoàn Novaland đã được vinh danh trong “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
2017”.
Đây là lần thứ năm liên tiếp Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 công ty tốt nhất Việt Nam,
với mục đích lựa chọn và vinh danh những công ty tốt nhất trên sàn chứng khoán, dựa trên các
thông tin tài chính về doanh thu, lợi nhuận đem về cho nhà đầu tư, tốc độ tăng trưởng và triển vọng
lâu dài của công ty trong các ngành kinh tế; đồng thời xếp hạng lựa chọn các công ty niêm yết đạt
hiệu quả kinh doanh tốt nhất theo từng lĩnh vực, có cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn
TP HCM (HSX) và sàn Hà Nội (HNX).

Lễ vinh danh 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2017

Với giá trị vốn hóa gần 2 tỷ USD, chỉ trong vòng 6 tháng, Novaland đã lọt vào Top 10 công ty
niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán, được Forbes bình chọn vào “Top 50
Công ty niêm yết tốt nhất 2017” và “Top 40 Thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam”.

Ông Bùi Xuân Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland nhận giải thưởng
“Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2017”

Đồng thời, Novaland được hai quỹ ETF (V.N.M ETF và FTSE Vietnam Index) đặc cách đưa vào
danh mục đầu tư và cổ phiếu NVL cũng lọt vào danh sách VN30. Novaland cũng thể hiện sự
minh bạch, phát triển bền vững, được minh chứng qua giải thưởng Top 6 Báo cáo thường niên
tốt nhất 2017 do HSX, HNX, Báo Đầu tư và Quỹ Dragon Capital phối hợp tổ chức.
Hiện tại, Novaland có hơn 35 dự án với hơn 26.000 sản phẩm đang triển khai, đã đưa vào sử dụng,
hình thành nên một cộng đồng dân cư văn minh, tiên tiến; góp phần mang lại sự phồn vinh cho
xã hội.
Phương pháp bình chọn của Forbes:
Vòng sơ loại: Những công ty đang thua lỗ, hay trong quá trình hủy niêm yết, có quy mô giá trị
vốn hóa và doanh thu dưới 300 tỷ đồng, các công ty con có hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào
công ty mẹ (đã được xem xét) đều bị loại.
Vòng định lượng: Các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí tỷ lệ tăng trưởng kép về
doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2012 - 2016.
Vòng định tính: Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp:
thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng
phát triển bền vững.
Xem thêm chi tiết giải thưởng tại: http://forbesvietnam.com.vn

