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DISCLOSURE IN SIGNS COOPERATION CONTRACT OF RESIDENTIAL PROJECT AT 

FUNDTION AREA 19 - AN PHU TAY COMMUNE   

On September 26, 2015, Hoang Quan Consulting – Trading – Service Real Estate Corporation (HQC) and 

Eden Joint Stock Company officially signed  a business cooperation contract of Residential Project at Lots 

CT10, TT13, TT14 - functional area 19 - An Phu Tay Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City – 

New Urban in South City.  

The project has a expected total investment of about 2,000 billion VND with total area of 75,386.4m2, 

including housing areas of 56,668.4m2, land for apartment in high building: 27,842m2 of land and low-rise 

housing: 28,826.4m2. HQC contributes 2/3 of equity capital at the first stage. Currently, the project has 

completed the compensation, relocation and backfilling; and Management Authority For Southern Area 

Development of Hochiminh City approved the detailed plan of 1/500.  

According to the agreement, the project shall be transferred to entire social housing project with the scope 

of around 2,500 apartments in order to meet the housing demand for the residents of social housing policy 

in Ho Chi Minh City with full service, utilities such as shopping centers, green parks, kindergartens, clinics, 

fitness, and community parks, restaurants, cafes ... Especially, the cooperation with leading international 

and domestic group such as LG, Hyundai and Viglacera also helps HQC equipped the best products and 

service for the project.  

The project shall be built in Quarter 1/2016 and complete in Quarter 4/2017. 

 The authorized Officer of information disclosure 

 (signed) 

 Dang Thanh Thao 



 CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC CỘNG 

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HOÀNG QUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ------------------- ------------------ 
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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HCM 

 Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM 

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần TV – TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân  Mã CK: HQC 

Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM 

Điện thoại: 84-8-62928617   Fax: 84-8-62928486 

Loại thông tin công bố:    24h      72h     Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ 

Thực hiện theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định về việc bảo lãnh nhà ở hình thành 

trong tương lai có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định việc bảo lãnh 

trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, tính đến ngày 10/9/2015, Công ty Cổ 

phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã chính thức ký kết với Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HOSE: BID) – CN Bắc Sài Gòn nhằm hợp tác bảo lãnh, 

cam kết thực hiện bảo lãnh cho khách hàng mua nhà tại 03 dự án nhà ở xã hội bao gồm HQC 

Plaza, HQC Hóc Môn và HQC Nha Trang.  

Cụ thể, Ngân hàng BIDV sẽ bão lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Công ty Địa ốc Hoàng 

Quân đối với khách hàng mua các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai tại 3 dự án 

nhà ở xã hội HQC Plaza, HQC Hóc Môn (TP.HCM) và HQC Nha Trang (Khánh Hòa) trong 

trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.  

Việc ký kết giữa Hoàng Quân và Ngân hàng BIDV thể hiện sự nỗ lực của chủ đầu tư dự án, khẳng 

định uy tín và trách nhiệm bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng cam kết. Qua đó đảm bảo 

quyền lợi tối đa cho người mua nhà đồng thời góp phần củng cố niềm tin cho khách hàng, đối tác 

và các nhà đầu tư vào thương hiệu nhà ở xã hội HQC.  

Trong số các dự án đã được ngân hàng BIDV thẩm định và bảo lãnh, dự án HQC Plaza hiện đã 

bán được gần 1.700/1.735 căn hộ, đang đi vào hoàn thiện những khâu cuối cùng để tiến tới bàn 

giao căn hộ cho khách hàng từ quý 4/2015. Tương tự, dự án HQC Hóc Môn với 450/562 căn hộ đã 

được bán, cũng đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. Dự án tiếp theo tại tỉnh Khánh Hòa, HQC 

Nha Trang với vị trí chiến lược ngay thành phố Nha Trang sẽ chính thức mở bán vào cuối tháng 

9/2015. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 Người công bố thông tin 

  

 

 TS. Trương Anh Tuấn 


