
 

 

 

 
IFC tài trợ khoản vay chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt nhằm phát triển 
dịch vụ Ngân hàng đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
 
Hà Nội, Việt Nam, 16 tháng 08, 2010—IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank Group), sẽ 
tài trợ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt một khoản vay chuyển đổi 5 triệu USD với mục đích 
giúp Công ty phát triển hơn nữa các dịch vụ ngân hàng đầu tư hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tại Việt Nam.  
 
Bên cạnh khoản vay chuyển đổi 5 triệu USD, IFC sẽ tư vấn cho Công ty Chứng khoán Thiên Việt về 
quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hơn nữa các hoạt động ngân hàng đầu tư của Công 
ty.  
 
Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Thiên Việt cho biết: “Chúng tôi 
tự hào khi có được một nhà đầu tư như IFC, không chỉ vì thương hiệu toàn cầu mà còn vì IFC là một 
trong số ít các tổ chức tài chính quốc tế có lịch sử đầu tư thành công tại thị trường tài chính Việt Nam. 
Chúng tôi mong đợi cơ hội hợp tác với IFC với niềm tin rằng khoản đầu tư này và sự tư vấn của IFC sẽ 
giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược dài hạn của mình, trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu theo 
các chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam.” 
 
Công ty Chứng khoán Thiên Việt cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân 
trong nước có nhu cầu tiếp cận trị trường vốn. Bên cạnh dịch vụ tư vấn huy động vốn, Công ty còn tư 
vấn cho khách hàng về chiến lược phát triển, điều hành hoạt động, quản trị doanh nghiệp, mua bán và 
sát nhập (M&A), và phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Việc hỗ trợ Công ty Chứng khoán Thiên Việt 
nâng cao năng lực, dịch vụ và sản phẩm tài chính đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp IFC phổ biến 
hơn nữa các chuẩn mực này đến các khu vực khác của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ hiện chưa được các ngân hàng đầu tư nước ngoài chú ý tới.  
 
 Ông Rashad Kaldany, Phó Chủ tịch IFC phụ trách khu vực Châu Á, Đông Âu, Trung Đông, và Bắc Phi 
nói: “Mặc dù trước đây chúng tôi đã đầu tư vào một số ngân hàng thương mại Việt Nam, đây là lần đầu 
tiên IFC hợp tác với một công ty chứng khoán trong nước. Đây sẽ là bước khởi đầu trong việc hỗ trợ xây 
dựng các dịch vụ tài chính tập trung vào các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các đối tượng 
chưa được quan tâm đúng mức khác.” 
 
Thông tin về IFC 
IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới, là tổ chức hỗ trợ phát triển lớn nhất trên quy mô toàn cầu, tập 
trung vào khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển. Chúng tôi tạo ra cơ hội cho người dân 
thoát khỏi đói nghèo và nâng cao cuộc sống. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh đó thông qua việc hỗ trợ tài 
chính cho các doanh nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu và tạo ra thêm nhiều việc làm, thông 
qua việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, và cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm đảm bảo phát 
triển bền vững. Tại thời điểm bất ổn của nền kinh tế thế giới, tổng mức đầu tư của IFC vẫn tăng lên mức 
kỷ lục 18 tỷ USD trong năm tài chính 2010. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào 
www.ifc.org.  
 
Thông tin về Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 
Được thành lập vào đầu năm 2007, đến nay Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) có vốn 
điều lệ 430 tỷ đồng với 3 văn phòng và hơn 70 nhân viên chuyên nghiệp. TVS là một ngân hàng đầu tư 
Việt Nam độc lập với đầy đủ các chức năng hoạt động theo luật định. Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các 
chuẩn mực quốc tế và phục vụ nhu cầu của cá nhân và tổ chức. TVS hiện nằm trong top 15 công ty 
chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam và cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi 
giới, và tư vấn. Chúng tôi hợp tác với các đối tác nước ngoài của mình nhằm mang lại các giải pháp vốn 
sáng tạo cho khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.tvs.vn.   
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