Thông cáo báo chí:
PVFCCo lọt vào “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” và “Top 50 Công ty Đại chúng Uy
tín và Hiệu quả” năm 2022
Tp. HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2022 - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầ
–
ứng khoán DPM) được 2 tổ chức uy tín là Tạp Chí Forbes Việt Nam và
Công ty cổ phần Bá á đán giá iệt Nam (Vietnam Report) đưa và dan sá “Top 50
công ty niêm yết tốt nhất” và “T p 50 ông ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả IX50)” năm
2022. Được biết, đây là ết quả nghiên cứ
á q an, độc lập của hai tổ chức, được tiến
hành định kỳ hàng năm, công bố chính thứ trên á p ương tiện truyền thông trong và ngoài
nước.
TC r s iệt am s d ng p ương p áp ếp ạng ông ty ủa r s
), ân n
đến đ t
á d an ng iệp niêm yết tại iệt am
liệ s d ng đ đán giá d a trên
á á tài n đ i m t án ủa á năm liên tiếp giai đ ạn 2016 - 2022.
Đ th c hiện danh sách VIX50, i tnam R p rt đán giá á ông ty Đại chúng bao gồm
cả niêm yết và ưa niêm yết q a ai giai đ ạn - l a chọn, sàng lọc và xếp hạng. Uy tín và
hiệu quả của các doanh nghiệp đại úng đượ đán giá từ góc nhìn của n à đầ tư, t ị trường
và chuyên gia có nhiề năm in ng iệm, d a trên á n óm tiê
và p ương p áp đán
giá doanh nghiệp chuyên sâu.
ăm 2021 là năm c kỳ ó ăn đối với nền kinh tế toàn cầu do ản ưởng của đại
dịch Covid-19, dẫn đến s đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, các nền kinh tế bị đìn trệ,
s y t ái, á
la đa . Tuy nhiêu ngay trong bối cảnh đó,
đ ứng phó hết sức
hiệu quả với á
ó ăn, gi v ng hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đạt kết quả ấn
tượng về mọi m t và lọt vào các bảng xếp hạng nói trên. Nh ng
n ư
góp p ần
gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế Việt am trướ á tá động từ bên ngoài, tạo nên
một nền kinh tế vừa độc lập t chủ, vừa hội nhập sâu rộng một cách th c chất, hiệu quả.
ăm 2022 tiếp t c là một năm đầy biến động ó lường, n ưng
vẫn gi v ng
đà tăng trưởng từ các năm trước. D á năm 2022 tiếp t c là một năm t àn ông n a của
PVFCCo.
Vui lòng xem bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam và i tnam R p rt dưới đây:
Forbes Vietnam: https://forbes.vn/50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-2022/
Vietnam Report: https://top50vietnam.vn
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