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VÀ CHÀO MỪNG NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỔ PHIẾU  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 

Sáng ngày 29/06/2016, Công ty Cổ phần Damsan đã chính thức niêm yết 16.070.000 cổ 

phiếu với mức giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên 17.000 đồng/cổ phiếu tại Sở Giao 

dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). 

 

Công ty Cổ phần DamSan tiền thân là Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan do CTCP 

Thương mại Đầu tư Thái Bình và các thành viên trong Công ty XNK Thủ công Mỹ nghệ 

quyết định góp vốn thành lập vào tháng 5 năm 2006. Ngày 19/11/2015, Công ty chính 

thức đổi tên thành CTCP DamSan, hoạt động với vốn điều lệ 160.700.000.000 đồng tại 

Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là các sản phẩm từ bông: Sản xuất sợi từ bông; 

sản xuất khăn bông; kinh doanh bông nguyên vật liệu. Công ty hiện đang quản lý trực 

tiếp 02 nhà máy và một nhà máy do công ty con quản lý với tổng công suất 16.560 tấn 

sợi/năm và 2.040 tấn khăn/năm. Các nhà máy của Công ty đều sử dụng máy móc nhập 

khẩu từ Đức, Thụy sỹ, Ý … với tổng vốn đầu tư là 30 triệu USD. Không chỉ thành công ở 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ bông, từ năm 2013, Công ty thực hiện 



chính sách đầu tư vào các Dự án phát triển Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp 

dựa trên chính sách Xây dựng khu nhà ở xã hội tạo quỹ nhà của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Thái Bình (UBND), đáp ứng nhu cầu cần thiết về nhà ở của các hộ dân có thu nhập thấp 

tại địa bàn tỉnh. 

Với mã chứng khoán ADS, công ty đã trở thành thành viên thứ 386 niêm yết trên HOSE. 
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