
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 

Căn cứ Điều 23 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ quy định về 

phát hành trái phiếu phát hành doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Phú Tài công bố thông tin kết quả 

phát hành trái phiếu ngày 30 tháng 09 năm 2020 như sau: 

1. Thông tin doanh nghiệp: 

P : Công ty Cổ phần Phú Tài 

Tên viết tắt : Công ty Cổ phần Phú Tài 

Số ĐKDN : 3503000054 cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi theo từng 

lần bổ sung 

Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần niêm yết 

Địa chỉ trụ sở chính : 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

2. Kết quả phát hành trái phiếu: 

Mã trái phiếu : Không 

Kỳ hạn : 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 

Khối lượng : 240 trái phiếu 

Mệnh giá : 100.000.000 đồng/trái phiếu 

Giá trị phát hành : 24.000.000.000 VNĐ 

Ngày phát hành : 30/09/2020  

Ngày đáo hạn : 12/11/2024 

Hình thức trả lãi : Thanh toán 3 tháng 1 lần 

Mua lại và hoán đổi : Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo 

yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện 

Vi Phạm; 

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái 

phiếu đang lưu hành sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành; 

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại gốc trái phiếu đều hàng 

quý theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Quân Đội. 

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại gốc trái phiếu đảm bảo tỷ 

lệ tài trợ tối đa 50% Tổng giá trị quyết toán Dự Án bao gồm thuế 

giá trị gia tăng trong trường hợp tỷ lệ tài trợ không đảm bảo. 

Trái Phiếu không hoán đổi. 

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định 

pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính 

xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử doanh nghiệp. 

  

 
 

 


