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Giới Thiệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HVA

Công ty cổ phần đầu tư HVA (High Value Asset) được thành lập ngày 19
tháng 05 năm 2010. Với sứ mệnh tạo ra và vun đắp tiềm năng tăng
trưởng to lớn cho nhà đầu tư, xây dựng giá trị thương hiệu bền vững và
nâng tầm tài sản của công ty, HVA tự hào là đơn vị dẫn đầu về lĩnh vực
tư vấn tài chính, quản lý doanh nghiệp và đầu tư hiệu quả. Qua nhiều
năm hình thành và phát triển, HVA chính thức trở thành Công ty Đại
chúng và niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán vào Tháng 03/2015.

Phát triển và giữ vững uy tín hàng đầu
về tư vấn tài chính, mang đến những
dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, và sự
hài long nhất cho cổ đông.

▪ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA được thành lập từ năm 2010.
▪ HVA hiện đang được niêm yết trên sàn chứng khoán HNX.
▪ Hiện nay, HVA đang tập trung vào lĩnh vực đầu tư,đặt biệt
là lĩnh vực FinTech

Công nghệ tài chính

Công nghệ giáo dục

Công nghệ y tế

CÁC MẢNG
HOẠT ĐỘNG

Khởi nghiệp du lịch

Công nghệ 4.0

Bất động sản 4.0

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ & HỢP TÁC
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▪ Ngày giao dịch đầu tiên: 30/07/2015
▪ Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 7.7
▪ Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 5,000,000

CỔ PHIẾU HVA

HVA
Cổ phiếu HVA là cổ phiếu cty đầu
tư công nghệ 4.0, fintech,
blockchain duy nhất trên sàn
chứng khoán Việt Nam.

• Trái phiếu blockchain HVAB là gì?

TRÁI PHIẾU
BLOCKCHAIN HVA

• HVAB là trái phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain đầu
tiên tại Việt Nam, được phát hành bởi Công ty Cổ phần
Đầu tư HVA.

• Mục đích phát hành trái phiếu Blockchain
HVAB
• Việc phát hành trái phiếu Blockchain HVAB với mục đích
huy động vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực công nghệ 4.0
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Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm khởi nghiệp
quốc gia – dự án chuỗi tòa nhà khởi nghiệp Blockup.

Đầu tư vốn để hợp tác triển khai nền tảng quản lý cổ
đông nội bộ trên ứng dụng công nghệ Blockchain, triển
khai chương trình “HVA Rewards”.

Đầu tư vốn để hợp tác phát triển dự án Fundgo.

Đầu tư vốn vào nền tảng Livetrade, nền tảng giao dịch trái phiếu và
cổ phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain.

Đầu tư vốn vào nền tảng Pawnshop, nền tảng quản lý tiệm cầm đồ liên kết,
giúp kết nối với nguồn dành cho các doanh nghiệp SME, Startup và cá nhân.

ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU BLOCKCHAIN HVA CÓ LỢI ÍCH GÌ?

Minh bạch hoá việc quản lý trái phiếu bằng
công nghệ Blockchain.
Hưởng lãi suất cố định cao – an toàn
(12%/năm), nhận lãi hàng tháng.
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Có tính thanh khoản cao, dễ dàng cầm cố,
chuyển nhượng.

Cam kết mua lại 50% sau 06 tháng,
100% sau 12 tháng.

Kỳ hạn trái phiếu ngắn chỉ 24 tháng.
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Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu Blockchain HVA
Đợt I
Tên trái phiếu

Lãi suất (cố định)

Mã trái phiếu

Kỳ hạn phát hành

HVA

HVAB01
Tổng lượng phát hành

250.000 trái phiếu
Mệnh giá

100.000VNĐ/trái phiếu

12%/năm
24 tháng

Thanh toán lãi trái phiếu

Định kỳ mỗi tháng

ỨNG DỤNG
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỔ ĐÔNG HVA

Chính thức ra mắt website
hva.group, cổng thông tin
tài chính của công ty cổ
phần đầu tư HVA.

Ứng dụng quản lý tài khoản
đầu tư HVA Rewwards với
các tính năng giao dịch, kiểm
tra số dư tiện lợi.

Ra mắt Dashboard giao dịch trực
tuyến dành cho cổ đông HVA với các
tính năng quản lý tài khoản, mua
trái phiếu, chuyển nhượng tài sản.

Cập nhật danh sách cổ đông
Công ty cổ phần đầu tư HVA
lên hệ thống quản trị.

Chính thức mở chức
năng đăng ký tài khoản
HVA để tiện lợi trong
việc giao dịch.

TRANG THÔNG TIN
HVA.GROUP
08/12/2018

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HVA
REWARDS
10/12/2018

TRANG QUẢN TRỊ NGƯỜI
DÙNG | DASHBOARD

ĐỒNG BỘ DANH SÁCH CỔ
ĐÔNG VÀO HỆ THỐNG

24/12/2018

24/12/2018

MỞ ĐĂNG KÝ TÀI
KHOẢN MỚI
24/12/2018

TIME LINE

31/12/2018

29/12/2018

27/12/2018

26/12/2018

25/12/2018

MỞ TÍNH NĂNG
MARTKETPLACE

MỞ TÍNH NĂNG KIỂM TRA
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
QUA CÚ PHÁP USSD

MỞ TÍNH NĂNG RÚT TRÁI
PHIẾU VỀ VÍ HVA REWARDS

MỞ TÍNH NĂNG CHO
VAY THẾ CHẤP

MỞ TÍNH NĂNG
CHUYỂN NHƯỢNG
TÀI SẢN

Công bố tính năng mua bán trên
sàn Marketplace, trung tâm giao
dịch giữa các thành viên HVA.

Công bố tiện ích kiểm tra số dư tài khoản
và các tác vụ như chuyển nhượng với cú
pháp di dộng.

Công bố tính năng rút
trái phiếu HAVB01 về
ứng dụng HVA Rewards.

Công bố chức năng Cho vay
điểm tích luỹ và Thế chấp tài
sản trái phiếu HVAB01

Chính thức mở chức
năng chuyển nhượng Cổ
phần, Hợp Đồng, Trái
phiếu, Điểm tích luỹ.
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Thank You

0945 463 380
contact@hva.group
37A Phan Xích Long, P.3, Phú Nhuận, HCM
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