BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1605 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng cho việc thanh toán lãi trái phiếu như sau:
- Tên tổ chức phát hành

: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

- Tên chứng khoán

: Trái phiếu BondMSN022023

- Mã chứng khoán

: MSN12001

- Mã ISIN

: VN0MSN120016

- Loại chứng khoán

: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mệnh giá

: 100.000 đồng

- Ngày giao dịch không hưởng quyền

: 16/9/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng

: 16/9/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 30/03/2021
đến và không bao gồm ngày 30/09/2021) của trái phiếu MSN12001
- Lãi suất: 8,075%/năm (Tám phẩy không trăm bảy mươi lăm phần trăm một năm)
- Tỷ lệ thanh toán: 1 (một) trái phiếu nhận được 100.000 (đồng) x 8,075% x 184
(ngày)/365 (ngày) = 4.070,685VND (Bốn ngàn không trăm bảy mươi phẩy sáu
trăm tám mươi lăm đồng). Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở
hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.;
- Ngày thanh toán lãi: 30/09/2021
- Địa điểm thực hiện:
 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu
doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh
toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kỹ Thương vào ngày 30/09/2021.
Nơi nhận:
- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trần Anh Đào

HOSE_BM-7.34/3-BH01

Trang 1/1

