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GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN NOVALAND
Tập đoàn Novaland là thương hiệu Nhà phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển
bất động sản ở Việt Nam. Trải qua hành trình hơn ¼ thế kỷ hình thành và phát triển, Novaland hiện sở hữu danh mục
hơn 40 dự án nhà ở với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng đang triển khai, đã đưa vào sử dụng như: căn hộ, biệt thự,
nhà phố thương mại, Office-tel, khu đô thị…, cùng nhiều quỹ đất có vị trí đắc địa tại TP.HCM và các vùng lân cận, và
hơn 5 dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại một số tỉnh thành lớn.
Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2018 – 2025 của Tập đoàn, Novaland tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai
đoạn 2, tập trung vào ngành nghề chủ lực là BĐS tại phân khúc trung cao, gồm BĐS Trung tâm, BĐS Khu đô thị vệ
tinh và BĐS du lịch.
Với định hướng tập trung, chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất ổn định, cấu trúc tài chính vững chắc, quản trị rủi ro
chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, Novaland luôn nỗ lực góp sức lâu bền cho xã hội. Đồng thời, cùng những con người
Novaland: Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp, trong vòng 5 năm tới, Novaland sẽ phát triển vượt trội và ổn định.
Novaland luôn tin tưởng rằng với Sứ mạng “Kiến tạo cộng đồng - Xây dựng điểm đến - Vun đắp niềm vui”; sự
thành công của Novaland chắc chắn sẽ mang lại những sản phẩm có giá trị cho xã hội. Và cộng đồng sẽ nhìn nhận
Novaland là một thương hiệu Quốc gia vươn xa theo chuẩn mực quốc tế, luôn tích cực đóng góp vào sự phát triển
của Đất nước.
Tập đoàn Novaland niêm yết cổ phần (HOSE: NVL) lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ tháng 12/2016
và hiện đạt mức vốn hóa là 63 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/09/2020.
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ABOUT NOVALAND GROUP
Novaland Group is the leading and reputable real estate developer in the property investment and development
industry in Vietnam. Over 28 years of establishment and development, Novaland currently has been developing more
than 50 real estate projects, with a diverse range of products both being implemented and in operation, including:
apartments, shop house, officetel 24/24, and branded villas.
Novaland continues to implement Phase 2 of its development strategy – focusing on the core business of real estate
in mid to high segment. The Group’s total landbank is app. 5,000 ha which is used for 3 key product suites, including
real estates in central Ho Chi Minh City, satellite urban areas in Dong Nai province and second-home projects &
integrated resorts in major tourism destination provinces.
With the focused and clear business strategy, stable land bank, solid financial structure, sophisticated risk management
framework, the attitude of respecting the law, Novaland will always strive to contribute to the society. At the same time,
the Novaland workforce is committed to the company’s core value: Integrity – Efficiency – Professionalism, thus, in
the next 5 years, Novaland will develop outstandingly and stably. Novaland firmly believes that the mission of “Creating
Community – Building Destinations – Cultivating Happiness” will surely bring valuable products to the society.
Therefore, the society will recognize Novaland as a national and reputable brand in accordance with international
standards, always actively contributing to the overall national development.
Novaland Group was listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE: NVL) in December 2016. Novaland’s total market
capitalization was approximately VND 63 trillion as at September 30th, 2020.
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