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HSBC ĐÓNG VAI TRÒ NGÂN HÀNG ĐỒNG DỰNG SỔ VÀ QUẢN LÝ 
CHÍNH CHO GIAO DỊCH PHÁT HÀNH 250 TRIỆU USD TRÁI PHIẾU 

THÔNG THƯỜNG KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO CỦA VIETINBANK 
 

Ngân hàng HSBC vừa đóng vai trò ngân hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho 
giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
Thương Việt Nam (“VietinBank”) trị giá 250 triệu USD (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu 
được định giá 8.00% và đáo hạn năm 2017. 
 
Giao dịch có nhiều điểm đáng lưu ý, đặc biệt là đây là trái phiếu quốc tế đầu tiên của 
một định chế tài chính Việt Nam, đóng góp vào việc thiết lập một chuẩn mục tiêu 
quan trọng cho thị trường vốn đang phát triển của Việt Nam.  
 
Tiền tệ của Trái phiếu là đô la Mỹ, với lãi suất cố định là 8.00% một năm, và được 
thanh toán hai năm một lần khi đến kỳ thanh toán lãi suất. VietinBank sẽ sử dụng 
nguồn vốn ròng nhận được từ giao dịch chủ yếu đối với các khoản cho vay khách 
hàng và cho các mục đích chung của ngân hàng theo luật hiện hành, quy định của 
Ngân Hàng Nhà Nước, cũng như các chấp thuận khác VietinBank đã nhận được để 
phát hành Trái phiếu. 
 
Tiến sĩ Phạm Huy Hùng, Chủ tịch của VietinBank nhận xét, “Chúng tôi vui mừng 
nhận được sự tiếp nhận nồng nhiệt mà các nhà đầu tư đã dành cho trái phiếu quốc 
tế đầu tiên của VietinBank. Chúng tôi rất ấn tượng với quá trình thực hiện giao dịch 
nhanh chóng, đã đảm bảo đà dựng sổ được duy trì mạnh mẽ trong suốt giao dịch. 
Các Ngân Hàng đồng quản lý chính đã đưa tư vấn về định giá và chiến lược về thời 
điểm phát hành rất phù hợp, để VietinBank đạt được các mục tiêu đề ra khi phát 
hành trái phiếu quốc tế đầu tiên này”. 
 
Ông Sumit Dutta, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, nói “Chúng tôi rất vui mừng được 
hỗ trợ VietinBank trong giao dịch quan trọng này. Trong bối cảnh thị trường quốc tế 
đang gặp nhiều khó khăn, thành công của giao dịch đã chứng tỏ niềm tin mà các nhà 
đầu tư quốc tế đặt vào VietinBank và sẽ mở ra những cơ hội cho các công ty khác 
tại Việt Nam”.  
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Ghi chú cho Ban biên tập: 
 

1. Ngân hàng TNHH một thành viện HSBC (Việt Nam) 
Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870 
và đã có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Tháng 1.2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên 
thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt 
Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm một sở giao dịch chính, một chi nhánh 
và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh, ba phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm 
tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Đồng Nai và hai văn phòng đại diện 
tại Hải Phòng và Vũng Tàu. HSBC hiện là một ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về 
mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   
  

2. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chủ chốt của Tập đoàn HSBC. 
Với 7.200 văn phòng và chi nhánh tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.556 tỷ đô la Mỹ 
tính tới 31 tháng 12 năm 2011, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân 
hàng lớn nhất thế giới. 
 
Các tài liệu này không được phân phối (trực tiếp hoặc gián tiếp) tại hoặc vào lãnh thổ Hoa Kỳ, 
Canada, Nhật Bản. Các tài liệu này không phải là tài liệu chào bán chứng khoán, cũng không 
phải là lời chào mời mua hoặc đăng ký chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ các lãnh thổ nào 
khác nếu các hành động này được coi là trái pháp luật hiện hành tại địa phương. Chứng khoán 
không được đăng ký theo Luật Chứng khoán Mỹ năm 1933, và các sửa đổi tiếp sau của Luật, 
(gọi chung là "Luật Chứng Khoán"), hoặc luật chứng khoán của bất cứ bang nào của Hoa Kỳ 
và không được mời chào hay bán tại Hoa Kỳ nếu chưa có đăng ký hoặc được miễn đăng ký 
theo Luật Chứng Khoán. Vietinbank không có ý định đăng ký bất kỳ một phần của đợt phát 
hành hay có ý định chào bán cho công chúng các chứng khoán này tại Hoa Kỳ. 
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