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CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC)
- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: (84.8) 3932 5030 Fax: (84.8) 3932 5221
Website: www.hoabinhcorporation.com
- Căn cứ vào Quy định công bố thông tin.
Chúng tôi công bố thông tin:
1. Hoàn thành phần thô công trình Kumho Asiana Plaza trước thời hạn
Ngày 03/10/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình, nhà thầu phụ thực
hiện toàn bộ phần kết cấu của công trình Kumho Asiana Plaza cho nhà thầu SEOYONG, đã hoàn
thành sớm phần thô với diện tích sàn khoảng 160.000m2 với 2 tháp 21 tầng và 1 tháp 32 tầng, 3
tầng hầm + 3 tầng podium trước thời hạn hoàn thành theo quy định của hợp đồng là ngày
20/10/2008.
2. Trúng thầu nhân công cho nhà thầu chính SeoYong thi công công trình Keangnam - Hà
Nội
Ngày 12/09/2008, SEOYONG, nhà thầu thi công dự án Keangnam Landmark Tower – Hà Nội, đã
chấp nhận Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình là nhà thầu phụ cung cấp
toàn bộ nhân công thi công phần kết cấu toà nhà 70 tầng cùng 2 tầng hầm có diện tích sàn khoảng
380.000m2 trong thời gian 683 ngày. Dự án Keangnam Landmark Tower là tổ hợp văn phòng,
khách sạn, căn hộ,… do Công ty Keangnam (Hàn Quốc) đầu tư, nằm trên đường Phạm Hùng – Hà
Nội có mặt bằng xây dựng tòa nhà có diện tích 46.008 m2. Theo thiết kế ban đầu Keangnam
Landmark Tower gồm 1 tòa nhà 70 tầng, 2 tòa nhà 47 tầng, tổng diện tích sàn 578.957m 2.
3. Nhà thầu chính thi công công trình CR5-1 và CR8-1 tại khu Hồ Bán Nguyệt - Phú Mỹ Hưng.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình vừa khởi công công trình CR5-1 và
CR8-1 vào ngày 18/10/2008 tại khu Hồ Bán Nguyệt do Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư .
Trong đó, công trình CR5-1 có giá trị hợp đồng là 267,73 tỷ đồng thi công trong 330 ngày gồm 1
tầng hầm và 7 tầng lầu với diện tích sàn là 38.945m 2. Công trình CR8-1 gồm 1 tầng hầm và 7 tầng

lầu với diện tích sàn là 40.219 m 2 sẽ được thi công trong 330 ngày với giá trị hợp đồng là 191,21
tỷ đồng.
4. Đạt giải thưởng Cúp vàng: Thương hiệu Chứng khoán uy tín và Công ty cổ phần hàng đầu
Việt Nam.
Ngày 19/10/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình đã vinh dự đạt giải
thưởng cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” cùng
với 141 Doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt
Nam. Chương trình do Trung tâm thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) phối
hợp với tập đoàn Dun & Bradstreet (D&B) – một tổ chức cung cấp thông tin hàng đầu thế giới –
đánh giá xếp hạng và được công bố rộng rãi trong nước và quốc tế. Chương trình là sự kiện đầu
tiên và duy nhất tại Việt Nam được tổ chức nhằm vinh danh các công ty cổ phần hàng đầu có năng
lực sản xuất kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng phát triển, góp phần nâng cao giá trị thị trường và
tính thanh khoản của cổ phiếu, khẳng định vị thế thương hiệu chứng khoán của doanh nghiệp trên
thị trường chứng khoánViệt Nam và quốc tế.
Trân trọng kính chào,
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