CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

----------------

------------------------------Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Số: 181/2022/SHTD-CV
V/v : Thanh toán lãi kỳ thứ 12 trái
phiếu SHT119008

Kính gửi: Người sở hữu trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Trụ sở chính: Số nhà 189, đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,
tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3777.777

Fax: 0211.6258.888

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán thanh toán lãi kỳ thứ 12
sau:
Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô năm 2019
Mã chứng khoán: SHT119008
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2022
1. Lý do và mục đích
- Thanh toán lãi kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 30/10/2021 đến và không bao gồm
ngày 30/01/2022) của trái phiếu SHT119008.
2. Nội dung cụ thể
Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền
- Lãi suất: 10,6%/năm
- Tỷ lệ thanh toán:
01 (một) trái phiếu nhận được 100.000.000 đồng x 10,6%/năm x 92 (ngày)/365
(ngày) = 2.671.780,82 VND (Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm bảy mươi mốt nghìn bảy trăm
tám mươi phẩy tám hai đồng)
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn
đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn
lên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 làm tròn xuống
- Ngày thanh toán: 11/02/2022
- 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu
doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, Địa chỉ: Số nhà 189,
đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào các ngày
làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/02/2022.
Trân trọng./.
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

