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TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CTCP ĐẦU TƯ KINH DOANH BĐS HÀ AN

Là công ty con 99,99% vốn 
của CTCP Tập đoàn Đất Xanh 
(HSX - Mã CK: DXG) 

Hà An nắm giữ toàn bộ mảng phát 
triển bất động sản của tập đoàn.

Sở hữu hàng loạt các dự án lớn tại 
địa bàn HCM và các tỉnh phía nam.

Các dự án đều có vị trí đắc địa, 
chất lượng công trình tốt, uy tín 
với Khách hàng.

Đa phần các công trình đều vượt 
tiến độ đề ra.

Tổng tài sản: 12.260 tỷ đồng
Vốn CSH: 3.850 tỷ đồng

Thành lập năm 2018

DXG đã và đang thực hiện chuyển nhượng dần hầu hết các các dự án về Hà An



ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN
TRÁI PHIẾU HÀ AN

Quy mô phát hành

Ngày phát hành

T

T

500 tỷ đồng

18/03/2021

22/03/2021

3 năm 

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành

Lãi suất tham chiếu + biên độ 4.4% và tối thiểu 
10.8%/năm (VCB, Viettinbank, BIDV, Agribank).

6 tháng/1 lần

Tăng quy mô vốn cho TCPH và dùng với mục 
đích hoạt động kinh doanh BĐS của TCPH.

Nguồn thu từ việc bán sản phẩm từ dự án Opal Skyline

2 Bất động sản trị giá 773 tỷ đồng và quyền tài sản



TÀI SẢN ĐẢM BẢO
TRÁI PHIẾU HÀ AN

773 tỷ VND 154%

0%

0%

0%

Không định giá

Không định giá
Định giá tại thời điểm
có giấy phép bán hàng

Không định giá

Vietinbank
và
VNDIRECT

Quyền sử dụng đất dự án Opal Skyline

Quyền sử dụng 6.880,3m2 số AM 589578 
của CTy TNHH Charm&CI VN

Quyền phải thu và số dư trên tài khoản 
quản lý doanh thu của Dự án Opal Skyline.

Toàn bộ số dư tiền trên tài khoản quản lý
doanh thu dự án Opal Skyline

Đại lý quản lý TSBĐ giữ bản gốc quyền 
sử dụng đất 2.860m số AN 317617.

Toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên khoản 
chứng khoán của TCPH mở tại VNDIRECT.

Gía trị TSBĐ/Tổng giá trị trái phiếu phát hành 133%, trong trường hợp thấp hơn 133% Tổ chức phát hành   
 bổ sung TSBĐ hoặc mua lại trái phiếu trước hạn. 

TS N N THU

Các khoản phải thu 
từ các hợp đồng đặt 
cọc, hợp đồng mua 

bán củaDự án
Opal Skykine. 

Toàn bộ số dư tiền 
trên tài khoản 

chuyên thu/tài 
khoản dự phòng trả 

nợ liên quan đến 
việc bán hàng từ

Dự Án Opal Skyline.



DỰ ÁN
OPAL SKYLINE



THIẾT KẾ DỰ ÁN

  Cty CP Đầu tư Kinh Doanh 

BĐS Hà An

 10.204m2

 5.659,4 m2

 56.1%

Xây dựng 36 tầng (1 tầng hầm) 

 34-78 m2 
(thông thuỷ)

 1.757 tỷ 
(bao gồm chi phí lãi vay)



THÔNG TIN TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

TIẾN ĐỘ
PHÁP LÝ

TIẾN ĐỘ 
XÂY DỰNG

HIỆU QUẢ 
DỰ ÁN

Vị trí đẹp: Mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết – P. Lái Thiêu- TP. 
Thuận An- Bình Dương. Cách VSIP I 5km, Cách TP.HCM 5 km, 
Cách Aeon Mall Bình Dương 2,5km.
Nằm trong khu dân cư đông đúc ở Thuận An.
Tổng số căn hộ: 1.506 sản phẩm và 16 shop house.
Giá bán trung bình/căn hộ (đã bao gồm VAT):
trên 29 triệu đồng/m2.

Đã có GCN quyền sử dụng đất.
Đã có quy hoạch 1/500 và phê duyệt thiết kế cơ sở.
Đã có chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
Đã có giấy phép xây dựng  ngày 20/01/2021 của sở XD Bình Dương.
Dự kiến 30/05/2021 hoàn thiện Giấy phép bán hàng.

Tiến độ xây dựng hiện tại: đang thi công móng
Dự kiến bàn giao: Quý II/2022

Tổng doanh thu: 2.700 tỷ đồng
Vốn đầu tư: 1.757 tỷ đồng
Tỷ lệ đặt chỗ đạt 80-90%, chỉ còn các suất ngoại giao.



CÁC DỰ ÁN BĐS NỔI BẬT
CỦA HÀ AN



DỰ ÁN SKY WORLD

Chủ đầu tư:  Cty CP Đầu tư Kinh Doanh BĐS 
Hà An
Vị trí: X. Long Đức, Long Thành, Đồng Nai. 
Cách SB quốc tế Long Thành 4km
Vốn đầu tư: 6.068 tỷ đồng
Pháp lý dự án: Giấy CNQSH đất, 1/500, sổ 
hồng riêng từng căn
Tiến độ: đã mở bán 30% dự án, tỷ lệ bán hàng 
đạt 100%
Diện tích quy hoạch: 92.2 ha
Mật độ xây dựng: 50.5%
Loại hình: Nhà liền kề, biệt thự, shophouse
Khởi công: Quý III/2020



DỰ ÁN OPAL BOULEVARD

Chủ đầu tư:  Cty CP Đầu tư Kinh Doanh BĐS Hà An
Vị trí: 18 Phạm Văn Đồng, TP Dĩ An, Bình Dương 
giáp với quận Thủ Đức các trung tâm TP HCM 15 
km.
Vốn đầu tư: 2.328 tỷ đồng
Quy mô dự án: gồm 2 tháp, mỗi tháp 35 tầng.
Pháp lý dự án: Giấy CNQSH đất, 1/500, sổ hồng 
riêng từng căn
Diện tích quy hoạch: 14.757 m2
Loại hình: Căn hộ chung cư 
Bàn giao: Quý II/2021
Ghi nhận Doanh thu dự án: 2021



CHO NHÀ ĐẦU TƯ
CHUYÊN NGHIỆP

MUA TRÁI PHIẾU HÀ AN



ĐIỂM NỔI BẬT KHI NĐTCN
MUA TRÁI PHIẾU HÀ AN

Lãi suất thực nhận  
đối với KHTC 
đối với KHCN

 10.3%/năm
9.73%/năm

KH được gia nhập chương 
trình Pro-Club sẽ được 
chăm sóc đặc biệt:
. Ưu tiên giữ trái phiếu 
trong 3 ngày.

. Nhận báo cáo chuyên 
sâu về TT trái phiếu. Và 
các thông tin phát hành 
trái phiếu sớm.

. Tham gia các hội thảo 
dành riêng cho NĐTCN 
của VNDIRECT.

Được tặng
3 code ưu đãi :

cộng 0.2% với Dbond 
giảm 0.1%

khi mua Vbond*.

Giá trị đầu tư tối thiểu

Khối lượng trả lại trái phiếu 
tối đa mỗi lệnh 

1 tỷ đồng mệnh giá

* Giá trị ưu đãi không vượt quá 5 triệu đồng, ko áp dụng với TP Hà An

10 tỷ đồng mệnh giá
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QUY TRÌNH MUA TRÁI PHIẾU
DÀNH CHO NĐT CHUYÊN NGHIỆP

KH có nhu cầu mua trái phiếu 
dành riêng cho NĐTCN

   NVKD giúp KH hiểu rõ điều kiện
để trở thành NĐTCN và các quyền lợi đi kèm.
   Nếu KH đáp ứng đủ điều kiện làm NĐTCKCN
thì NVKD hỗ trợ thực hiện giao dịch.

   KH cung cấp tài liệu chứng minh tư cách NĐTCN 
cho bộ phận dịch vụ khách hàng (nếu cần) theo 
hướng dẫn.

KH chứng minh
tư cách NĐTCN

   Nếu KH là NĐTCN: Lệnh mua trái phiếu được 
thực hiện.
   Nếu KH chưa phải là NĐTCN: Thông báo từ chối 
thực hiện lệnh mua trái phiếu được gửi đến KH và 
NVKD chăm sóc KH.

VNDIRECT kiểm tra điều kiện
và thực hiện giao dịch

   NVKD hỗ trợ đặt lệnh cho KH qua jira như đối với 
các trái phiếu thông thường khácYêu cầu

giao dịch mua



Điều kiện cấp xác nhận 
NĐTCN

   Tổng giá trị chứng 
khoán niêm yết, đăng ký 
giao dịch theo giá thị 
trường tối thiểu tại cuối 
ngày bất kỳ từ ngày 
1/1/2021. Cần được xác 
nhận nằm trong tài 
khoản tại VNDIRECT  hoặc
các CTCK khác.
       Các trường hợp khác 
cần được pháp chế chấp 

nhận về tính pháp lý.

QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN
NĐTCN CHO KHÁCH HÀNG

   KH điền và ký giấy yêu cầu xác nhận 
NĐTCKCN theo mẫu.
   KH gửi các tài liệu cần thiết cho bộ phận 
dịch vụ khách hàng.

   VNDIRECT cấp giấy chứng nhận NĐTCN 
khi các thông tin và tài liệu cung cấp được 
xác nhận hợp lệ và đáp ứng yêu cầu.
   VNDIRECT từ chối cấp giấy chứng nhận 
NĐTCN nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc KH 
chưa đáp ứng yêu cầu.

VNDIRECT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 
do KH cung cấp.


