Mẫu số: 01.HĐMTPABOND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA TRÁI PHIẾU
Số: ……/HĐMTP…
Hôm nay, ngày ………, tại Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group:
I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP:
Địa chỉ liên hệ
: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại
: 0243 573 0200
Fax: 0243 577 1966
Giấy
chứng
nhận : Số 0108072810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
ĐKKD
lần đầu ngày 24/11/2017, thay đổi lần thứ 03 ngày 07/08/2020
Người đại diện của Tổ chức phát hành: ……………………………………..
+ Chức vụ: ………
+ Theo Giấy Ủy quyền số……. của Chủ tịch Hội Đồng quản trị ký ngày ……
Thông tin tài khoản nhận tiền mua trái phiếu:
Chủ TK: Công ty Cổ phần Tập đoàn APEC Group
Số tài khoản: 12510002014927 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Đô
(Sau đây gọi là “Bên A”)
II. BÊN MUA TRÁI PHIẾU/NHÀ ĐẦU TƯ: ……………………………………………………
Số CMND: ………………Ngày cấp: ………………. Nơi cấp:………………………………..
Địa chỉ
: ………………………………………………………………..
Điện thoại
: ………………………………………………………………..
Tài khoản số
: …………………. tại …………………………………………
Nhân viên tư vấn
: ……………………………….Phòng ban: …………………..
Mã trái phiếu
: Abond.AG.H.21.24.001
Số lượng trái phiếu mua
: ……….. trái phiếu (Bằng chữ:……………………. trái phiếu)
Tổng giá trị trái phiếu mua : ………………đồng (Bằng chữ: ………………………… đồng)
(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)
Bằng việc ký tên dưới đây, hai bên xác nhận đã thảo luận và thống nhất ký kết Hợp đồng mua
Trái phiếu, sau đây gọi tắt là Hợp đồng, với các điều khoản và điều kiện được quy định từ trang
2 đến trang 10 của Hợp đồng này.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)
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PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.
Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
2.
Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
3.
Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
4.
Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về Quy định phát hành Trái phiếu
doanh nghiệp và các văn bản hướng sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
5.
Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu ký giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn APEC Group và Công
ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
6. Nhu cầu thực tế và khả năng của các bên.
PHẦN II: CÁC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG
Điều 1: Những khái niệm chung trong Hợp đồng
1.1 Hợp đồng: Là Hợp đồng này và/hoặc các Phụ lục, văn bản đính kèm khác được thể hiện rõ ràng
là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này và phải được đại diện hợp pháp của các Bên
cùng ký, đóng dấu ( nếu có).
1.2 Tổ chức phát hành:Là Công ty Cổ phần Tập đoàn APEC Group (Bên A) tham gia ký kết, thực
hiện hợp đồng này.
1.3 Nhà đầu tư: là Bên B và/hoặc tổ chức/cá nhân mua/nhận chuyển nhượng và sở hữu Trái phiếu
nêu tại Hợp đồng này.
1.4 Pháp luật: Bao gồm tất cả các quy định pháp luật Việt Nam liên quan và điều chỉnh Hợp đồng
này và các phụ lục, văn bản kèm theo (nếu có).
1.5 Luật áp dụng: Là các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, còn hiệu lực và có liên quan đến
Hợp đồng tại thời điểm áp dụng.
1.6 Thông tin mật: Bao gồm tất cả các thông tin, tài liệu do các Bên cung cấp cho nhau theo Hợp
đồng này dưới hình thức là hình ảnh, văn bản hoặc phương tiện điện tử, dù có hay không ghi dấu
cụ thể là ”Mật”, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin liên quan đến các kế hoạch,
sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ, phân tích, dự án, quy trình, văn bản tư vấn, các hoạt động tiếp
thị, nghiên cứu hay phát triển, mẫu hàng và tất cả thông tin khoa học kỹ thuật hay bí quyết của
các Bên.
1.7 Ngày làm việc: Là ngày mà các Bên mở cửa hoạt động giao dịch bình thường (ngoại trừ các
ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ hoặc các ngày ngừng giao dịch theo quy định của cơ quan
quản lý Nhà nước đối với hoạt động chứng khoán và hoạt động Ngân hàng).
Giờ làm việc: Là thời gian từ 08:00AM đến 17:00PM từ thứ hai đến thứ sáu (ngoại trừ các ngày
thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ hoặc các ngày ngừng giao dịch theo quy định của Cơ quan quản lý
nhà nước đối với hoạt động chứng khoán và hoạt động Ngân hàng).
Điều 2: Nội dung và Đối tượng của Hợp đồng mua Trái phiếu
2.1 Nội dung Hợp đồng
Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua Trái phiếu Abond.AG.H.21.24.001của Bên A phát hành
với Số lượng, Giá mua, Tổng giá trị phát hành theo thông tin trang 1 và khoản 2.2 điều 2; Phương
thức nộp tiền mua theo khoản 3.1 điều 3; Phương thức thanh toán gốc, lãi theo Điều 4 của hợp
đồng này.
2.2 Đối tượng Hợp đồng
Thông tin về Trái phiếu Abond.AG.H.21.24.001 (gọi tắt là Trái phiếu):
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1.

Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

2.

Tên gọi trái phiếu:

Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group

3.

Mã trái phiếu

Abond.AG.H.21.24.001

4.

Loại trái phiếu

Trái phiếu không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo.

5.

Mệnh giá trái phiếu

100.000 đồng (Bằng chữ: một trăm nghìn đồng) một trái phiếu
Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng):

6.

Tổng giá trị phát hành
theo mệnh giá

Đợt 1: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Đợt 2: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

7.

Số lượng trái phiếu
phát hành

Tối đa 1.000.000 trái phiếu, dự kiến:
Đợt 1: 500.000 trái phiếu
Đợt 2: 500.000 trái phiếu

8.

Lãi suất trái phiếu

13%/năm (Mười ba phần trăm một năm)

9.

Kỳ hạn trái phiếu

36 tháng kể từ ngày phát hành

10.

Hình thức phát hành

Phát hành riêng lẻ cho từ 01 đến 99 nhà đầu tư

11.

Phương thức phát hành

Thông qua đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán
Châu Á Thái Bình Dương

12.

Khối lượng đăng ký
mua của một nhà đầu
tư

Tối thiểu là 1 trái phiếu

13.

Giá phát hành

Bằng 100% mệnh giá trái phiếu

Ngày phát hành dự
kiến

Đợt phát hành lần đầu dự kiến tháng 2/2021, các đợt tiếp theo
sẽ căn cứ vào tiến độ hoàn thành của đợt đầu tiên nhưng tối đa
không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát
hành đầu tiên.

15.

Tổ chức tư vấn phát
hành

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

16.

Đại lý phát hành

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

17.

Đại lý lưu ký và thanh
toán

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

14.

18.

Kỳ hạn thanh toán lãi
Hình thức Trái phiếu

19.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tròn 03 tháng, 06 tháng,
09 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 21 tháng, 24 tháng, 27
tháng, 30 tháng,33 tháng,36 tháng.
Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ và dữ liệu
điện tử thông qua đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của
NĐ 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018
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20.

Mục đích phát hành

- Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty
- Cung cấp nguồn vốn để thực hiện việc đấu giá, phát triển các
quỹ đất mới cho Công ty, M&A các doanh nghiệp sở hữu quỹ
đất vàng, đầu tư mới các dự án tiềm năng trong lĩnh vực bất
động sản: chung cư, thương mại, khu công nghiệp và căn hộ du
lịch…

21.

Hạn chế chuyển
nhượng

Trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

22.

Đối tượng mua trái
phiếu

Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài
chính

23.

Thuế

Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ bị khấu
trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.

24.

Dòng tiền thanh toán

25.

Thanh toán Trái phiếu
khi đáo hạn

Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng
100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày
Đáo Hạn, chứng nhận sở hữu Trái phiếu hết hiệu lực

26.

Phương án sử dụng số
tiền thu được từ đợt
phát hành trái phiếu

Ngay sau khi nhận được và trừ đi các khoản phí và chi phí phát
hành có liên quan (nếu có), số tiền thu được từ đợt phát hành
Trái Phiếu được sử dụng để tài trợ các chương trình, dự án đầu
tư của Tổ Chức Phát Hành.

27.

Cam kết thực hiện các
nghĩa vụ của Tổ chức
phát hành

Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả đầy đủ và đúng
hạn các khoản tiền gốc, lãi và các khoản tiền khác phải trả liên
quan đến Trái phiếu theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.

Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt
động kinh doanh hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành

Điều 3: Phương thức nộp tiền mua trái phiếu
3.1 Phương thức nộp tiền
Để nộp tiền mua trái phiếu, khách hàng có thể được thực hiện bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc
chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.
Nội dung: [Họ tên] [CMND] đặt mua [Số lượng] TP Abond không được bán trước hạn, kỳ hạn…
Thông tin tài khoản nhận tiền mua trái phiếu:
Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Tập đoàn APEC Group
Số tài khoản: 12510002014927 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Đô
3.2 Thời hạn thanh toán số tiền mua Trái phiếu
Bên B thanh toán đầy đủ số tiền mua Trái phiếu Abond.AG.H.21.24.001 vào Tài khoản của Bên
A chậm nhất là ngày cuối cùng của đợt phát hành.
Tại ngày Bên A phát hành trái phiếu, Bên A có trách nhiệm thanh toán lợi tức và chuyển đổi số
tiền đặt mua thành số tiền mua trái phiếu do Bên A phát hành.
3.3 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
3.4 Mục đích sử dụng tiền đặt mua trái phiếu
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Từ thời điểm Bên B chuyển tiền đặt mua trái phiếu cho Bên A để thực hiện Hợp đồng này, Bên
B đồng ý cho Bên A sử dụng số tiền đã đặt mua trái phiếu vào mục đích phục vụ hoạt động kinh
doanh của Bên A.
Điều 4: Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu
4.1 Tiền gốc trái phiếu
Được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá Trái phiếu vào Ngày đáo hạn hoặc
ngày đến hạn khác khi thực hiện mua lại Trái phiếu theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu.
4.2 Tiền lãi trái phiếu
a. Tiền lãi trái phiếu trong thời gian đặt mua
Tỷ lệ lợi tức trong thời gian đặt mua: 13%/năm (1 năm = 365 ngày).
Tiền lãi trái phiếu trong thời gian đặt mua = Số tiền đặt mua x (nhân) Số ngày nhận tiền đặt
mua trái phiếu x (nhân) 13% / (chia) 365
Số ngày nhận tiền đặt mua trái phiếu được tính theo thời điểm báo có trên tài khoản Ngân hàng
do Tổ chức phát hành chỉ định đến ngày liền kề trước ngày cuối cùng của đợt phát hành theo
thông báo của Bên A ngoại trừ khoảng thời gian sau:
- Báo có trên tài khoản ngân hàng của TCPH sau 17h00’ từ thứ 2 đến thứ 6 được tính lãi vào
ngày làm việc kế tiếp
- Báo có trên tài khoản ngân hàng của TCPH sau 12h00’ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ tết được
tính lãi vào ngày làm việc kế tiếp.
- Thời hạn trả tiền lãi trái phiếu trong thời gian đặt mua: vào ngày phát hành trái phiếu theo
thông báo của Bên A.
b. Tiền lãi trái phiếu kể từ ngày phát hành
Tiền lãi trái phiếu = Giá trị mệnh giá trái phiếu x (nhân) Số ngày thực tế tính từ ngày phát hành
đến ngày tính lãi x (nhân) 13% / (chia) 365
4.3 Phương thức trả gốc và lãi trái phiếu
Tiền gốc/lợi tức được thanh toán chuyển khoản theo thông tin tài khoản ngân hàng của nhà đầu
tư đã đăng ký.
Trong mọi trường hợp, nếu ngày thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ,
Tết theo quy định của Pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Bên A sẽ thanh toán
cho Bên B vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết, và lợi tức tiền đặt
mua, lãi trái phiếu định kỳ vẫn được tính đến ngày thanh toán thực tế.
Nếu Bên B đăng ký nhận thanh toán bằng tiền mặt mà đến ngày đến hạn, Bên B không đến nhận
thanh toán tiền thì Bên B sẽ không được thanh toán lợi tức cho các ngày Bên B chậm nhận tiền
thanh toán.
Điều 5: Cam kết và bảo đảm của các Bên
5.1 Cam kết và bảo đảm của bên A
Bên A với tư cách là Tổ chức phát hành Trái phiếu, bằng Hợp đồng này cam kết và bảo đảm
đối với Bên B là Nhà đầu tư mua Trái phiếu như sau:
5.1.1 Bên A được thành lập hợp lệ, hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và có đầy đủ thẩm
quyền và năng lực tiến hành hoạt động kinh doanh như được trình bày trong Bản Công bố thông
tin, Bản Cáo bạch và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động kinh
doanh tại các vùng lãnh thổ nơi Bên A thực hiện hoạt động kinh doanh đó; Bên A đáp ứng đủ
các điều kiện phát hành Trái Phiếu (bao gồm cả việc xin các chấp thuận cần thiết), ký kết Hợp
đồng này và cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Bên A được quy định trong Hợp đồng này và
trong các tài liệu liên quan.
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5.1.2 Sử dụng nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu đúng mục đích đã nêu trong Phương
án phát hành Trái phiếu và Bản Công bố thông tin và/hoặc các văn bản đã cung cấp cho Bên B
dùng làm tài liệu tham khảocho việc thực hiện Hợp đồng này
5.1.3 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn cho Nhà đầu tư.
5.1.4 Thực hiện việc thanh toán trước hạn Trái phiếu nêu tại Điều 8, Điều 9 Hợp đồng này khi Bên B
yêu cầu.
5.1.5 Đảm bảo các quyền của Trái chủ như chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế, chiết khấu, thế chấp,
cầm cố, góp vốn theo quy định của pháp luật và các quyền khác đã công bố tại Bản Công bố
thông tin.
5.1.6 Trong khoảng thời gian kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên A không được đưa ra bất kỳ thông
báo, hành động, hoặc đe dọa nàocó thể gây ảnh hưởng bất lợi đến việc bán Trái phiếu và/hoặc
thực hiện Hợp đồng này.
5.1.7 Không có bất cứ hành động và/hoặc không hành động nào mà việc đó theo Bên B cho rằng đang
gây khó khăn, cản trở Bên B thực hiện các quyền của mình theo quy định tại Hợp đồng này và
quy định pháp luật, bao gồm và không giới hạn việc Bên B chuyển nhượng Trái phiếu nêu tại
Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên thứ ba.
5.1.8 Bồi thường và bảo đảm rằng Bên B được bồi thường về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc vi
phạm hoặc có bằng chứng về sự vi phạm của Bên A về bất cứ cam kết, bảo đảm nào đã quy
định tại Điều này.
5.1.9 Hợp đồng này đã được phê chuẩn theo đúng quy định của Bên A và quy định của pháp luật,
được Bên A ký kết hợp lệ, có hiệu lực pháp lý và ràng buộc Bên A theo các điều khoản của Hợp
đồng, phù hợp với pháp luật hiện hành.
5.1.10 Không có vụ việc kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng nào chưa giải quyết xong chống lại hoặc ảnh
hưởng đến Bên A hoặc tài sản của Bên A, mà những vụ việc đó được xác định là sẽ ảnh hưởng
đến tình hình tài chính, triển vọng, kết quả hoạt động hoặc các vấn đề chung khác của Bên A,
hoặc có thể ảnh hưởng và bất lợi đến khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Bên A theo Hợp
đồng này hoặc theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu hoặc các vấn đề quan trọng
khác liên quan đến Trái phiếu, không có việc kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng nào đang hoặc có
thể sẽ đe doạ tới Bên A.
5.1.11 Toàn bộ các nội dung, các tài liệu, hồ sơ được công bố trong bản Công bố thông tin và/hoặc
bất kỳ tài liệu nào do Bên A cung cấp cho Bên B nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này là
đúng sự thật và chính xác. Bên A cam kết sẽ có trách nhiệm thông tin, phản hồi cho Bên B
ngay khi có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến các hồ sơ, tài liệu nêu trên vào ngày công bố.
Bên A đảm bảo các quan điểm, mục tiêu, dự định được đề cập trong bản Công bố Thông tin
và/hoặc các tài liệu kèm theo phản ánh đúng và trung thực vào các ngày công bố tương ứng,
được soạn thảo sau khi đã xem xét cẩn thận, hợp lý tất cả các trường hợp có liên quan theo quy
định của pháp luật và bản Công bố Thông tin không bỏ sót bất kỳ nội dung hoặc vấn đề nào
mà theo hiểu biết của Bên A và các tổ chức tư vấn của Bên A xét thấy là cần thiết để Bên B và
các tư vấn của Bên B có thể đánh giá thấu đáo tài sản có và tài sản nợ, tình hình tài chính, lãi/lỗ
và triển vọng của Bên A, các quyền, nghĩa vụ và rủi ro gắn liền với Trái phiếu hoặc có thể làm
cho bất kỳ nội dung nào trong bản Công bố Thông tin bị hiểu sai bất kỳ khía cạnh quan trọng
nào hoặc trong bối cảnh cần thiết phải công bố khi phát hành Trái Phiếu.
5.1.12 Bên A cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ đối với Bên B theo
nội dung tại Hợp đồng này.
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5.1.13 Tạo điều kiện và hỗ trợ để Nhà đầu tư mua Trái phiếu được thực hiện giám sát, kiểm tra việc
sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu và khả năng thanh toán Trái phiếu.
5.1.14 Bảo đảm tính thực tế, có giá trị đối với các bảo đảm thanh toán cho số Trái phiếu Bên A phát
hành được bán cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
5.1.15 Có trách nhiệm đóng các loại thuế, Phí, lệ Phí liên quan đến việc bán Trái phiếu theo quy định
của pháp luật.
5.2 Cam kết và bảo đảm của bên B
Bên B là Bên mua Trái phiếu cam kết và bảo đảm với Bên A là Tổ chức phát hành như sau:
5.2.1 Tham khảo ý kiến tư vấn:
Đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế, kinh doanh, đầu tư, tài chính
và/hoặc kế toán phù hợp trong chừng mực Bên B thấy cần thiết.
Đã có các cơ hội hợp lý để đưa ra các câu hỏi và nhận được trả lời từ các cán bộ quản lý và đại
diện của bên A về tình trạng tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, việc mua Trái Phiếu và
các câu hỏi đó đã được trả lời một cách thỏa đáng.
Đã có cơ hội để xem xét các báo cáo, hồ sơ được công bố công khai và các tài liệu khác liên
quan đến Bên A mà Bên B cho là cần thiết và thích hợp để đưa ra quyết định đầu tư,
Đã nghiên cứu mọi thông tin mà Bên B cho là cần thiết, thích hợp liên quan đến việc mua Trái
Phiếu,tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình,
dựa trên ý kiến tư vấn của các chuyên gia tư vấn nếu Bên B cho là cần thiết phải có.
5.2.2 Thông tin bên A: Bên B công nhận rằng các thông tin được cung cấp về Bên A và Trái phiếu,
bao gồm, nhưng không giới hạn ở Bản Công bố thông tin, đã được Bên A Thông tin của Bên
A: Bên B công nhận rằng các thông tin được cung cấp về Bên A và Trái phiếu, bao gồm, nhưng
không giới hạn ở Bản Công bố thông tin, đã được Bên A cung cấp cho Bên B và Bên B có tất
cả thông tin mà Bên B cho rằng cần thiết và đầy đủ để đưa ra một quyết định có hiểu biết về
việc mua Trái phiếu Abond.AG.H.21.24.001
5.2.3 Bản công bố thông tin bên A: Bên B đã xem xét toàn bộ Bản công bố thông tin, bao gồm các
rủi ro được trình bày cụ thể tại phần có tiêu đề “Các Yếu tố Rủi ro” trong Bản công bố thông
tin đó, và Bên B hiểu, chấp nhận toàn bộ các rủi ro được nêu trong Bản công bố thông tin. Căn
cứ vào tất cả các thông tin nêu trên, Bên B cho rằng:
Trái Phiếu Abond.AG.H.21.24.001 là một khoản đầu tư phù hợp đối với Bên B và việc đầu tư
vào Trái Phiếu Happybond.H.21.003-01 khi được hoàn thành, không và sẽ không vi phạm bất
kỳ hướng dẫn, chính sách hoặc hạn chế (đối với doanh nghiệp hoặc hạn chế khác) về đầu tư
hoặc các hướng dẫn, chính sách, hoặc hạn chế khác hoặc bất kỳ luật, quy định, quy chế hoặc
lệnh áp dụng đối với Bên B,
Trong trường hợp Bên B là tổ chức, Bên B đã có tất cả các phê duyệt và chấp thuận cho dù là
các phê duyệt và chấp thuận nội bộ hay từ bên ngoài (nếu có), và đã thực hiện tất cả các thông
báo cần thiết để Bên B có thể đầu tư vào Trái phiếu Abond.AG.H.21.24.001 theo như dự kiến;
và Bên B chấp nhận có thể chịu các rủi ro về kinh tế/pháp lý của việc đầu tư và có thể gánh
chịu một tổn thất toàn bộ liên quan đến khoản đầu tư của Bên B. Ngoài ra, Bên B khẳng định
rằng Bên B không có đòi hỏi về thanh khoản liên quan đến Trái phiếu.
5.2.4 Đủ điều kiện đầu tư Trái phiếu: Bên B khẳng định hoàn toàn đủ điều kiện đầu tư Trái phiếu,
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đã xin được các chấp thuận, giấy phép và các phê chuẩn
tương tự khác từ các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật của các quốc gia có liên
quan.
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5.2.5 Bên B cam kết số tiền mua Trái phiếu không phải là đối tượng tranh chấp hay bị ràng buộc
bởi Bên thứ ba.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
Thực hiện việc bán Trái phiếu cho Bên B theo đúng quy định tại Hợp đồng và quy định pháp
luật.
Cung cấp các tài liệu, văn bản, giấy tờ liên quan đến Trái phiếu phát hành một cách đầy đủ,
trung thực các thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài
liệu đã cung cấp.
Tối đa 03 tháng kể từ ngày Bên A nhận được tiền, Bên A có trách nhiệm phát hành Trái phiếu
cho bên B. Nếu quá 03 tháng bên A không phát hành trái phiếu, bên A có trách nhiệm hoàn
tiền đặt mua và tiền lợi tức quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này đồng thời chịu mức phạt
tương ứng với giá trị 5% giá trị trái phiếu mà Bên B đã đăng ký mua.
Bên A chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN phát sinh 5% thu nhập từ lợi tức trái
phiếu hoặc một tỷ lệ khác (nếu có) theo quy định pháp luật vào thời điểm trả lợi tức cho Bên
B. Và khấu trừ thuế TNCN từ tiền lợi tức vào số tiền lợi tức phải trả cho Bên B để nộp cho cơ
quan Thuế theo quy định hiện hành.
Thay mặt bên B nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán Trái phiếu
theo quy định của pháp luật, bao gồm cả nội dung quy định tại Điều 9 Hợp đồng này.
Thực hiện các cam kết, bảo đảm đối với Bên B như đã nêu tại Hợp đồng.
Chịu trách nhiệm trước Pháp luật khi không thực hiện đúng những thỏa thuận như trong hợp
đồng này.
Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
Bên B cam kết đồng ý ký chuyển toàn bộ số tiền đặt mua trái phiếu thành số tiền mua Trái
phiếu vào ngày Bên A phát hành trái phiếu.
Sở hữu Trái phiếu mua được theo đúng các nội dung, quy định về Trái phiếu nêu tại Hợp đồng,
được thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền: Lãi Trái phiếu và trong các trường hợp quy định tại
Điều 9, Điều 10 Hợp đồng này.
Kiểm tra, giám sát và yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ, đúng và ngay lập tức các cam kết, các
nghĩa vụ của Bên A và với tư cách là một Bên trong Hợp đồng này theo các quy định pháp luật
và quy định cụ thể tại Hợp đồng này.
Có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền Bên A thu được từ phát hành Trái phiếu bán cho
Bên B và khả năng thanh toán Trái phiếu.
Chuyển nhượng Trái phiếu cho Bên thứ ba theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng này.
Có nghĩa vụ thanh toán tiền mua Trái phiếu nêu tại khoản 3.2 Điều 3 Hợp đồng này.
Chịu trách nhiệm đóng các loại Thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán Trái
phiếu theo quy định pháp luật.
Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.
Điều 8: Điều khoản về thanh toán Trái phiếu trước hạn
8.1 Bên A cam kết và có nghĩa vụ thực hiện mua lại toàn bộ Trái phiếu và thanh toán lãi Trái phiếu
trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
Bên A vi phạm quy định về phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật;
Bên A vi phạm các Nội dung và cam kết trong Phương án phát hành Trái phiếu và các cam
kết khác theo Hợp đồng này;
Nội dung trong Bản Công bố thông tin, Phương án phát hành không đúng về thẩm quyền ký
ban hành và/hoặc có nội dung không chính xác hoặc không đúng sự thật;
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Sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái phiếu không đúng mục đích trong phương án phát
hành Trái phiếu, Bản Công bố thông tin.
8.2 Khi xảy ra một trong các trường hợp nêu tại khoản 8.1 Điều 8 Hợp đồng này, Bên A phải thực
hiện thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho Bên B tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày Bên B gửi văn
bản.
Điều 9: Điều khoản về quyền yêu cầu bán lại Trái phiếu trước hạn
Tính chất của trái phiếu Abond.AG.H.21.24.001: Tổ chức phát hành không mua lại trái phiếu
trước ngày đáo hạn, tiền gốc tiền gốc trái phiếu được tổ chức phát hành thanh toán vào ngày đáo
hạn trái phiếu.
Điều 10: Chuyển nhượng trái phiếu
Trái phiếu nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ
bởi Bên B cho các Nhà đầu tư là tổ chức và/hoặc cá nhân khác theo quy định pháp luật. Bên A
cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc Bên B chuyển nhượng cho Bên thứ ba.
Quyền sở hữu đối với Trái phiếu sẽ chỉ được coi là đã chuyển sang cho người khác sau khi đã
hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Bên A, theo quy định của pháp luật về
Chứng khoán và các thông tin chi tiết của người nhận chuyển nhượng đã được đăng ký vào sổ
theo dõi người sở hữu Trái phiếu, đồng thời Bên A sẽ giao cho người nhận chuyển nhượng Giấy
chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu mới với mệnh giá bằng mệnh giá của Trái phiếu đã được
chuyển nhượng như thông tin nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.
Điều 11: Miễn trừ và Giải quyết tranh chấp
11.1 Bằng Hợp đồng này, Bên A xác nhận và Bên B tuyên bố rằng Bên B được quyền miễn trừ đối với
mọi khiếu nại, khiếu kiện từ Bên thứ ba nào hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc
Bên A phát hành Trái phiếu; hoặc đối với bất cứ giấy tờ, tài liệu nào mà theo Hợp đồng này Bên
B được Bên A cung cấp và dùng chính tài liệu đó chuyển cho Bên thứ ba (Bên thứ ba này phải
là Bên được phép nhận các tài liệu theo quy định của pháp luật) không giới hạn bởi bản photo,
bản chụp, bản scan, bản sao y có xác nhận nội bộ của Bên B trên tài liệu. Bên B cũng được miễn
trừ mọi khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các tranh chấp giữa Bên A liên quan đến việc phát
hành trái phiếu theo thỏa thuận của các Bên.
11.2 Trong trường hợp có tranh chấp giữa Bên A và Bên B liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ
cùng thương lượng, thỏa thuận trên tinh thần thiện chí. Nếu việc thương lượng không thành, các
bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết. Các Bên sẽ
phải tuân thủ theo quy định của toà án.
11.3 Khoản 11.2 Điều này sẽ không áp dụng và Bên A ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ của mình trong
trường hợp Bên A phải thực hiện cam kết thanh toán Trái phiếu trước hạn nêu tại Điều 6 Hợp
đồng này.
11.4 Trong trường hợp có tranh chấp giữa Bên thứ ba và/hoặc Cơ quan nhà nước đối với Bên B liên
quan đến việc Bên B thực hiện Hợp đồng này, Bên A sẽ cùng hỗ trợ giải quyết vụ việc, không
giới hạn thực hiện việc xác nhận trên các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc các Bên thực hiện
Hợp đồng này,… theo thông báo yêu cầu cụ thể của Bên B trong vòng 03 (ba) ngày làm việc.
Điều 12: Điều khoản bảo mật thông tin
12.1 Các Bên đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào của một Bên mà Bên kia có được thông qua việc đàm
phán, thực hiện Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nêu tại Hợp đồng này,
các dữ liệu và thông tin dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính …), bất kể hình thức thể hiện là lời
nói hoặc văn bản, là các Thông Tin Mật.
-
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12.2 Các Bên cam kết không sử dụng Thông Tin Mật cho các mục đích nào khác ngoài mục đích ký
kết và thực hiện Hợp đồng này. Đồng thời, Các Bên cam kết không tiết lộ Thông Tin Mật với bất
kỳ một bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên còn lại, ngoại trừ
các trường hợp cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu Cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.
12.3 Quy định bảo mật thông tin cũng áp dụng cho các đối tác, nhân viên của mỗi Bên mà những đối
tượng này khi thực hiện Hợp đồng có được.
12.4 Bên vi phạm các nghĩa vụ được nêu tại Điều này sẽ phải bồi thường mọi tổn thất và thiệt hại, có
Nguồn gốc phát sinh hoặc liên quan đến hành vi phạm của mình, đã gây ra trực tiếp hoặc gián
tiếp, cho Bên bị vi phạm.
12.5 Thời hạn bảo mật thông tin theo Hợp đồng này được kéo dài ngay cả sau khi Hợp đồng này chấm
dứt hiệu lực.
Điều 13: Điều khoản thi hành
13.1 Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận tại Hợp đồng này.
13.2 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được chấm dứt và tự động thanh lý khi
các bên hoàn tất các nghĩa vụ theo Hợp đồng, khi bên B chuyển nhượng trái phiếu cho bên thứ 3
hoặc bán lại trái phiếu cho Bên A.
13.3 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được các Bên cùng thống nhất và lập thành phụ lục Hợp
đồng.
13.4 Các Tài liệu liên quan đến giao dịch này, bao gồm và không giới hạn Bản Công bố Thông tin,
Phương án Phát hành Trái phiếu, Phụ lục Hợp đồng,… là một phần không tách rời với Hợp đồng
này.
13.5 Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh khó khăn vướng mắc thì các bên cần thông báo
cho nhau bằng văn bản và cùng nhau thống nhất để giải quyết trên tinh thần hợp tác.
13.6 Hợp đồng này gồm 13 (mười ba) điều, 10 (mười) trang, được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng
Việt, các bản có giá trị ngang nhau, Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.
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