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 CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HOÀNG QUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 Số:   53/2016/CV-HQC Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2016

    

 Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM 

  

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân _ Mã chứng khoán: HQC (sau 

đây gọi tắt là “Công ty Hoàng Quân”) xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. 

Thời gian qua, tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần TV – TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân 

(HQC) tạm thời gặp khó khăn trong việc triển khai các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) do chính sách hỗ 

trợ NOXH của chính phủ. Chính sách này đang tạm dừng việc giải ngân hỗ trợ trong khi chờ ban 

hành tiếp “gói hỗ trợ” mới. Từ đó, dẫn đến thông tin giao dịch cổ phiếu HQC trên thị trường không 

được tốt. 

Việc giá cổ phiếu giảm sàn trong 04 phiên liên tiếp từ 30/11-05/12/2016 vừa qua đã ảnh hưởng rất 

lớn đến quyền lợi cổ đông của Công ty. Bằng công văn này, Công ty Hoàng Quân khẳng định hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty hoàn toàn bình thường. 

Nhân đây, Công ty cập nhật đến cổ đông, đồng thời báo cáo Qúy cơ quan về tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty, chi tiết như sau:  

- Về tình hình sản xuất kinh doanh: 

o Để tháo gỡ khó khăn trong việc gói tín dụng hỗ trợ lãi suất cho NOXH theo Nghị định 

100/2015/NĐ-CP nên từ ngày 01/11/2016 Công ty Hoàng Quân đã chính thức triển khai 

chương trình bù lãi suất cho khách hàng vay thương mại để mua NOXH. Dự kiến có 

khoảng 5000 khách hàng được giải ngân vừa giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo tài chính, 

song song đó Công ty thu về hơn 2.000 tỷ đồng để bổ sung, duy trì nguồn vốn ổn định kể 

từ tháng 12/2016. 

o Mặc dù bị ảnh hưởng bởi việc gói 30.000 tỷ dừng giải ngân mới nhưng các dự án vẫn được 

thi công và bàn giao theo tiến độ. Dự kiến theo tiến độ bàn giao căn hộ hoàn thiện các dự 

án HQC Plaza (1.735 căn), HQC Hóc Môn (562 căn) và bàn giao căn hộ thô các dự án 

HQC Nha Trang (1.002 căn), HOF-HQC Hồ Học Lãm (718 căn), HQC Phú Tài (306 căn) 

ước tính doanh thu Qúy IV/2016 đạt khoảng 700 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2016 lợi nhuận 

ước đạt trên 100 tỷ đồng. 

o Công ty Hoàng Quân tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về NOXH phía Nam. Vừa qua ngày 

28/11/2016, dự án Khu dân cư Thường Thạnh – phần mở rộng 7 ha (gồm 390 căn nhà liên 

kế, 350 căn hộ chung cư) và Khu đô thị mới phường Thường Thạnh - 10.7ha (gồm Trung 

tâm thương mại dịch vụ 12 tầng, 900 căn hộ chung cư và khoảng 630 căn nhà liên kế) đã 

chính thức được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.  Các dự án này dự kiến 

sẽ khới công từ Qúy I và Qúy II/2017. 

- Về thông tin dự đoán FTSE ETF loại HQC khỏi danh mục đầu tư đã chính thức bị bác bỏ vào 

ngày 02/12/2016 khi FTSE đã tiến hành công bố danh mục định kỳ lần cuối cùng trong năm 

2016 rổ chỉ số FTSE Vietnam Index, trong đó cổ phiếu HQC tiếp tục được giữ lại cả FTSE 

Vietnam Index và  FTSE Vietnam All-Share Index. 
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Với các thông tin chính thức nêu trên khẳng định Công ty vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo kế hoạch đề ra. 

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân chân thành cảm ơn các nhà 

đầu tư và các đối tác đã tin cậy, đồng hành cùng HQC trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong Qúy 

cổ đông, Qúy nhà đầu tư cùng Qúy đối tác hãy tin tưởng và đồng hành cùng với Ban lãnh đạo Công 

ty, tỉnh táo trước các tin đồn để tránh những thiệt hại đáng tiếc.  

 

         Người được ủy quyền công bố thông tin 

 

 

 

  


