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Thi công móng Điện gió 7A

SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2020 VƯỢT KẾ HOẠCH ĐỀ RA
Doanh thu, sản lượng điện năm 2020 đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra, ước tính doanh thu đạt 860 tỷ đồng. Đặc biệt là
thủy điện, sản lượng điện tại các nhà máy Za Hưng, Nậm Pông, Nhạn Hạc vượt kế hoạch 24% và cao hơn trung bình nhiều
năm nhờ thời tiết mưa nhiều, công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn và tận dụng tốt
cơ chế giá điện.
TRIỂN KHAI PHÂN PHỐI 250 TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Ngày 30/12/2020 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã ban hành Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra
công chúng cho Tập đoàn Hà Đô với tổng giá trị 250 tỷ đồng, chia 2 đợt. Thời hạn trái phiếu là 2 năm, lãi suất hấp dẫn:
10,25%/năm và thời hạn đăng ký mua đợt 1 đắt đầu từ 31/12/2020 đến 19/01/2021.
Gói trái phiếu hiện đang thu hút sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư, các quỹ và tổ chức tài chính.
Thông tin chi tiết về gói trái phiếu, nhà đầu tư xem tại website: https://hado.com.vn/
NGÂN HÀNG BIDV CẤP TÍN DỤNG TÀI TRỢ VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 7A
Ngày 15/12/2020, Tập đoàn Hà Đô và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ba Đình đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng và bảo
lãnh vay vốn ngân hàng nước ngoài tài trợ cho dự án Điện
gió 7A. Tổng hạn mức tài trợ cho dự án là 1.430 tỷ đồng.
Dự kiến Điện gió 7A sẽ phát điện thương mại tuabin gió
đầu tiên vào tháng 5/2021 và vận hành đủ 12 tuabin vào
tháng 8/2021.
Lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn đầu tư dự án Điện gió 7A

DỰ ÁN HADO CHARM VILLAS CHUẨN BỊ CHO BÁN HÀNG ĐỢT 2
Tiếp nối thành công của đợt đầu ra mắt dự án Hado Charm Villas, HDG đang chuẩn bị cho sự kiện bán hàng đợt 2 sẽ diễn ra
trong tháng 1 này. Với sự đa dạng sản phẩm gồm biệt thự, liền kề, shophouse, sự kiện đang thu hút quan tâm từ đông đảo thị
trường và người mua nhà.

TẠM ỨNG CỔ TỨC 10% BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2020
Nằm trong kế hoạch cổ tức năm 2020, ngày 24/12/2020 vừa qua, Hội đồng quản trị HDG đã thông qua Nghị quyết về việc tạm
ứng cổ tức 10% năm 2020 bằng tiền mặt. Theo đó, ngày 26/01/2020 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức.
CỔ PHIẾU HDG TIẾP TỤC TĂNG VƯỢT ĐỈNH
Trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu HDG đã liên tục vượt đỉnh, tăng hơn 90% thị giá, khối lượng giao dịch mỗi phiên luôn ở mức
cao, nhà đầu tư nước ngoài đã có nhiều phiên liên tiếp mua vào để tăng tỷ lệ sở hữu HDG. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện nay
là 14,5%, tăng tương ứng 50% chỉ trong 3 tháng.
Đáng chú ý, trong 2 phiên giao dịch đầu năm mới, cổ phiếu HDG đạt mức 44.350 đồng.
MỘT SỐ TIN BÀI VỀ TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
https://dautubds.baodautu.vn/doanh-nghiep-dia-oc-tang-toc-d135577.html
https://vietnambiz.vn/dragon-capital-lien-tuc-gom-hdg-bat-chap-gia-co-phieu-tang-manh-20210101153211471.htm
https://cafef.vn/hado-charm-villas-du-an-xanh-sinh-thai-bac-nhat-thu-do-20201216142424936.chn
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