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(4) Trong năm 2018, Công ty đã phát hành trái phiếu không chuyển đổi cho một số nhà đầu tư để tài 
trợ cho dự án: Khu nhà ở xã hội tại Khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại – Phường 4, 
Thành phố Trà Vinh, t nh Trà Vinh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2018/NQ-HĐQT 
ngày 07 tháng 9 năm 2018 được chi tiết như sau:  
  
Loại trái phiếu  : Trái phiếu không chuyển đổi, có Tài sản bảo đảm 
Hình thức trái phiếu : Ghi sổ có ghi danh 
Thời điểm phát hành : Từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018  
Kỳ hạn gốc : 03 năm 
Số lượng trái phiếu phát hành : 300.000 trái phiếu 
Mệnh giá : 1.000.000 VND/ trái phiếu 
Giá bán trái phiếu : 1.000.000 VND/ trái phiếu 
Tổng giá trị phát hành theo 
mệnh giá 

: 300.000.000.000 VND 

Lãi suất : Năm đầu tiên: 8,5% 
Năm thứ hai:   9% 
Năm thứ ba:   10% 

Kỳ tính lãi : 1 quý một lần 
Số tiền huy động đến ngày 
31/12/2018 

 
75.985.000.000 VND 

 

Và dự án Paradise Plaza – Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, Phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang theo Nghị 
quyết của Hội đồng quản trị số 09/2018/NQ- HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2018 chi tiết như sau: 
 

Loại trái phiếu  : Trái phiếu không chuyển đổi, có Tài sản bảo đảm 
Hình thức trái phiếu : Ghi sổ có ghi danh 
Thời điểm phát hành : Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018  
Kỳ hạn gốc : 03 năm 
Số lượng trái phiếu phát hành : 120.000 trái phiếu 
Mệnh giá : 1.000.000 VND/ trái phiếu 
Giá bán trái phiếu : 1.000.000 VND/ trái phiếu 
Tổng giá trị phát hành theo 
mệnh giá 

: 120.000.000.000 VND 

Lãi suất : Năm đầu tiên: 8,5% 
Năm thứ hai:   9% 
Năm thứ ba:   10% 

Kỳ tính lãi : 1 quý một lần 
Số tiền huy động đến ngày 
31/12/2018 

 
110.000.000.000 VND 

 
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty đã bán được 185.985 Trái phiếu tương đương với       
185.985.000.000 VND.  
 

5.21.3  Vay quá hạn chƣa thanh toán 
 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty có khoản vay từ Ngân hàng BIDV – chi nhánh Bắc Sài 
Gòn có số dư gốc là 156.003.305.527 VND đã quá hạn nhưng chưa thanh toán. 
 

5.22 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 
 

  Năm 2018  Năm 2017 

  VND  VND 
     

Tại ngày đầu kỳ  2.259.371.932  2.259.371.932 

Trích từ lợi nhuận  196.131.992  - 

Tại ngày cuối kỳ  2.455.503.924  2.259.371.932 

 


























