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Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường 
trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần FECON công bố 
thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau: 

1. Thông tin doanh nghiệp 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FECON 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường 
Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

- Số điện thoại: 024.6269.0481 Số fax giao dịch: 024.6269.0484, địa chỉ thư điện tử: info@fecon.com.vn 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng nền móng, công trình ngầm, công trình công 
nghiệp, công trình dân dụng, hạ tầng; đầu tư hạ tầng giao thông và năng lượng, phát triển đô thị và khu 
công nghiệp. 

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn 
 

STT Mã trái phiếu Mệnh giá 
(VNĐ) 

Kỳ 
hạn 

Ngày phát 
hành 

Ngày đáo 
hạn 

Khối lượng 
phát hành (theo 

mệnh giá) 

Khối lượng 
đang lưu hành 

(theo mệnh giá) 

Khối lượng 
mua lại (theo 

mệnh giá) 

Ngày thực 
hiện 

Khối lượng còn 
lại sau khi mua 
lại (theo mệnh 

giá) 

1 FCNH2223001 1.000.000 18 
tháng 13/06/2022 13/12/2023 150.000.000.000 

VNĐ 
150.000.000.000  

VNĐ 
25.000.000.000 

VNĐ 13/12/2022 125.000.000.000 
VNĐ 

*Note: Khối lượng mua lại (theo mệnh giá) là 0 VNĐ do các nhà đầu tư không đăng ký mua lại đợt này. 
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin  
công bố nêu trên. 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: B.TCKT; VT. 

 

 
 

 


