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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM       Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
              

Số: 1183/TB-SGDHCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO  
Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên 

 

- Tổ chức niêm yết:        Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  

- Trụ sở chính:  313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại:   0906 353 838  Fax:   08. 3915 3888 

- Website:  www.novaland.com.vn 

Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

theo Quyết định số   394       /QĐ-SGDHCM ngày 31/10/2017 với các nội dung sau: 

- Tên chứng khoán:   Trái phiếu NVLG082019 

- Loại chứng khoán:  Trái phiếu doanh nghiệp 

- Mã chứng khoán:  NVL11715 

- Mã ISIN:             VN0NVL117158 

- Mệnh giá:            đ ng (Một trăm ngàn  ồng) 

- Số  ượng trái phiếu niêm yết:  10.000.000 trái phiếu (Mười triệu trái phiếu) 

- Tổng giá trị trái phiếu niêm yết th o mệnh giá: 1.000.000         đ ng (Một 

ngàn tỷ  ồng) 

- Thời hạn trái phiếu:  02 năm 

- Ngày phát hành:  08/08/2017 

- Ngày đáo hạn:   08/08/2019 

- Lãi suất: 

 + Lãi suất áp dụng cho hai (2) kỳ xác định  ãi suất đầu tiên: 10,9%/năm; 

+ Lãi suất cho mỗi kỳ xác định  ãi suất sau hai (2) kỳ tính  ãi đầu tiên: bằng lãi 

suất tham chiếu của kỳ xác định lãi suất đó cộng 4,5%/năm. Trong đó,  ãi suất 

tham chiếu  à trung bình cộng của  ãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả  ãi sau) 

bằng Đồng kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh TP. Hà Nội), Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao dịch) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch 1) công bố vào ngày làm 

việc thứ bảy (7) trước ngày đầu tiên của kỳ xác định  ãi suất đó. 

- Kỳ hạn trả  ãi:   Thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. 
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- Ngày niêm yết có hiệu  ực:  31/10/2017. 

- Ngày chính thức giao dịch:  08/11/2017. 

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:  1       đ ng/trái phiếu. 

 
Nơi nhận:               

- TCNY; 

- TTLKCK; 

- TV,GS,TTTT,ĐN; 

- Lưu:  NY, VT (8). 

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 
 

                                      Đã ký 
 

Trần Anh Đào 

 


