
Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu ANCO09202102 do Công ty 

Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế phát hành 

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-SGDHCM ngày 19/12/2016 và Thông báo số 1285/TB-SGDHCM 

ngày 19/12/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), trái phiếu 

ANCO09202102 có tổng mệnh giá phát hành 1.300 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 

19/12/2016 với mã chứng khoán là ANC11601. Số lượng trái phiếu niêm yết là 13 triệu đơn vị, 

mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. 

Toàn bộ 13 triệu trái phiếu ANCO09202102 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 26/12/2016 

với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu. 

ANCO09202102 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được 

bảo lãnh phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương theo phương thức cố gắng tối 

đa. Trái phiếu ANCO09202102 có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 01/09/2016 và đáo hạn vào 

ngày 01/09/2021. Lãi suất của trái phiếu được trả sau, định kỳ vào các ngày tròn 6 tháng kể từ 

ngày phát hành. Lãi suất đối với 12 tháng đầu tiên là 7%/năm và đối với mỗi kỳ tính lãi 6 tháng 

tiếp theo là tổng của 1,5%/năm và lãi suất tham chiếu được xác định theo các điều khoản và điều 

kiện của trái phiếu. 

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hsx.vn; www.tcbs.com.vn và 

www.anco.com.vn. 
 

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) 

Anco được thành lập năm 2003, là liên doanh giữa Malaysia và Việt Nam với nhà máy thức ăn 

chăn nuôi đầu tiên được xây dựng ở tỉnh Đồng Nai và là một trong các công ty sản xuất thức ăn 

cho heo lớn nhất Việt Nam. Nhãn hàng phổ biến nhất của công ty là “ANCO”, được xem là một 

trong những nhãn hàng cạnh tranh nhất ở Việt Nam. Năm 2015, Anco đã chính thức trở thành 

một công ty con của Masan Nutri-Science, một thành viên của Tập đoàn Masan, một trong những 

doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của Việt Nam. Tầm nhìn của Masan Nutri-Science là “được công 

nhận là người dẫn đầu trong việc nâng cao năng suất trong ngành đạm động vật của Việt Nam 

với mục tiêu cao nhất là trực tiếp phục vụ người tiêu dùng các sản phẩm thịt chất lượng cao, có 

nguồn gốc rõ ràng và giá cả phù hợp”. Năm 2016, với sản lượng trên 2,5 triệu tấn và mạng lưới 

phân phối rộng lớn nhất Việt Nam, Masan Nutri-Science đã trở thành công ty sản xuất thức ăn 

chăn nuôi ngoài gia công lớn nhất Việt Nam, và tiếp tục là công ty sản xuất thức ăn cho heo 

(ngoài gia công) số 1 tại Việt Nam.  

 

http://www.hsx.vn/
http://www.tcbs.com.vn/
http://www.anco.com.vn/

