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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VCSC KÝ KẾT THÀNH CÔNG HỢP ĐỒNG VAY VỐN 

VỚI HẠN MỨC 100 TRIỆU USD  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI, “VCSC” hoặc “Công ty”) công bố 

ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng). 

Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được đứng đầu thu xếp bởi 

Mega International Commercial Bank (Megabank) thông qua chi nhánh Offshore Banking. 

Khoản vay có mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế. 

Trước khi thu xếp thành công khoản vay hạn mức 100 triệu USD lần này, VCSC cũng đã 

thu xếp thành công hai khoản vay hợp vốn tín chấp khác vào tháng 11/2021 và vào tháng 

5/2020. Sự thành công từ các thương vụ vay vốn trên minh chứng cho uy tín của VCSC 

đối với các định chế lớn trên thị trường quốc tế, và cũng là tiền đề để VCSC tiếp tục gặt 

hái những thương vụ hợp vốn trong tương lai. 

Các khoản vay hợp vốn thành công của VCSC: 

• Tháng 11/2021: Khoản vay hợp vốn tín chấp với hạn mức 100 triệu USD và quyền 

được mở rộng lên tới 150 triệu USD. Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng 

hàng nước ngoài được đứng đầu thu xếp bởi Maybank Kim Eng Securities cùng 

với Malayan Banking Berhad (chi nhánh Singapore) là một trong các bên cho vay 

• Tháng 5/2020: Khoản vay hợp vốn tín chấp 40 triệu USD từ nhóm các ngân hàng 

dẫn đầu bởi Ngân hàng Sinopac.  

VCSC luôn hướng đến mục tiêu đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng 

cũng như tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông. Do đó, việc mở rộng các khoản vay từ nước 

ngoài với số vốn lớn và chi phí vốn cạnh tranh sẽ giúp VCSC có thêm nguồn lực để đẩy 

mạnh các mảng kinh doanh của công ty. Nguồn vốn vay trên sẽ được VCSC phân bố vào 

các hoạt động kinh doanh của công ty. 
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Các thông tin liên quan đến các kế hoạch cũng như kỳ vọng trong tương lai được đề cập đến trong tài 

liệu này là những nhận định về tương lai bị tác động bởi nhiều yếu tố rủi ro và không chắc chắn. Những 

nhận định dẫn chiếu tới hoặc dựa trên ước tính, dự báo, dự phóng, các sự kiện không chắc chắn hoặc 

các giả định cũng được xem là những nhận định về tương lai. Các nhận định về tương lai đó chịu sự tác 

động của các yếu tố và sự không chắc chắn đã biết hoặc chưa được biết đến có thể làm cho kết quả 

hoạt động và tài chính trong tương lai thay đổi một cách trọng yếu so với các dự phóng về kết quả hoạt 

động và tài chính được thể hiện hoặc ngầm định trong các nhận định về tương lai này. Các nhận định 

về tương lai trong tài liệu này dựa trên kỳ vọng của Ban tổng giám đốc tài thời điểm ban hành tài liệu 

này và, trừ khi pháp luật có quy định khác, VCSC được miễn trừ trách nhiệm trong việc cập nhật lại các 

nhận định về tương lai đó để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra trong tương lai. Các nhận 

định đó không được xem là cam kết về kết quả hoạt động trong tương lai và người đọc tài liệu này được 

khuyến cáo không dựa vào các nhận định này một cách quá mức. 
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