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HSBC hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững thông qua
tín dụng xanh cho dự án điện năng lượng mặt trời
mái nhà
**Khoản tín dụng xanh đầu tiên HSBC Việt Nam thu xếp cho dự án năng lượng tái tạo của
một doanh nghiệp Việt Nam**
**Khoản tín dụng xanh kép bao gồm khoản vay dài hạn tài trợ dành cho khoản đầu tư của
REE Solar Energy vào các giải pháp năng lượng mặt trời mái nhà, và khoản tài trợ thương
mại cho REEPRO để nhập khẩu các thiết bị lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái
nhà**
**HSBC Việt Nam là ngân hàng duy nhất tài trợ dự án phù hợp với chiến lược quốc gia về
tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam**
(Thành phố Hồ Chí Minh) - Hôm nay, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
(HSBC Việt Nam), Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (REE SE) và Công ty TNHH
Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO (REEPRO), các công ty thành viên 100% vốn của Công ty Cổ
phần Cơ Điện Lạnh (REE), ký kết các thỏa thuận tín dụng xanh để cung cấp cho REE SE
khoản vay dài hạn và REEPRO khoản tài trợ thương mại cho dự án điện năng lượng mặt trời
mái nhà. Các khoản tín dụng xanh mang tính đột phá này là một phần trong kế hoạch về biến
đổi khí hậu của HSBC được công bố vào tháng 10/2020. Theo đó, từ nay đến năm 2030,
HSBC sẽ dành từ 750 tỷ đến 1.000 tỷ đô la Mỹ để tài trợ và đầu tư cho các khách hàng thuộc
mọi lĩnh vực nhằm hỗ trợ giảm lượng khí thải. Đây cũng là khoản tín dụng xanh đầu tiên trong
lĩnh vực năng lượng tái tạo mà HSBC thu xếp tại Việt Nam, hỗ trợ REE, khách hàng doanh
nghiệp lâu năm của HSBC, trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và môi
trường ở Việt Nam, tập trung vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nước.
Khoản vay dài hạn sẽ cung cấp khoảng 660 tỷ đồng Việt Nam cho REE SE để đầu tư vào dự
án điện năng lượng mặt trời mái nhà trị giá 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Theo đó, công ty lắp đặt
các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các nhà máy trên khắp các tỉnh thành để
sản xuất ít nhất 80MW điện năng lượng mặt trời đến cuối năm 2020. Khoản tài trợ thương
mại trị giá 150 tỷ đồng Việt Nam đồng thời được cấp cho REEPRO để hỗ trợ việc nhập khẩu
thiết bị lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà và các nhu cầu vốn lưu động khác
của REEPRO, với tư cách là nhà thầu EPC cho REE SE. Sản lượng điện tạo ra sẽ được bán
cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các bên cho thuê mái nhà.
Để nhận được khoản tài trợ tín dụng xanh của HSBC, dự án của REE SE đã trải qua quy
trình quản lý và phê duyệt tín dụng nghiêm ngặt về tài chính bền vững của HSBC, được kiểm
soát bởi Ủy ban cho vay bền vững của HSBC tại Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là bộ phận
chuyên trách của ngân hàng có nhiều kinh nghiệm trong việc tài trợ thành công các dự án tín
dụng xanh ở các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, cả hai khoản tín dụng xanh
được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Nguyên tắc Tín dụng Xanh
quốc tế do Hiệp hội thị trường cho vay (Loan Market Association) và Hiệp hội thị trường cho
vay Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association) phối hợp ban hành. Bộ
nguyên tắc bao gồm bốn tiêu chí cốt lõi: sử dụng khoản vay, tuyển chọn và đánh giá dự án,
quản lý khoản vay và báo cáo.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cho biết: “Hoạt động tại Việt Nam hơn 40
năm, Tập đoàn REE tiếp tục phát triển và thành công nhờ sự am hiểu sâu sắc về thị trường,
việc thực hiện mạnh mẽ các chiến lược và tận dụng bề dày kinh nghiệm của mình. Với mối
quan hệ chiến lược chặt chẽ trong gần 30 năm, HSBC có vinh dự được hỗ trợ nhiều dự án
của REE, hướng đến cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng của họ, rộng hơn là xã hội Việt
Nam, và cuối cùng là góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. Với tư cách là ngân hàng đã
đồng hành cùng REE SE trong dự án điện năng lượng mặt trời đầu tiên của họ, chúng tôi rất
tự hào tiếp tục mối quan hệ hợp tác để thông qua những đóng góp của hai bên, Việt Nam có
thể phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo 'xanh và sạch’.”
Ông Huỳnh Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn REE, chia sẻ: “Công ty Cổ phần Năng
lượng Mặt trời REE nằm trong định hướng phát triển năng lượng tái tạo bền vững của Tập
đoàn REE. Bên cạnh tính hấp dẫn về mặt kinh tế, sử dụng điện mặt trời mái nhà cho phép
đóng góp vào việc tiết kiệm năng lượng cho các ngành thương mại và công nghiệp, đồng thời
giúp cải thiện môi trường và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Việc HSBC tài trợ cho sáng
kiến năng lượng tái tạo xanh của chúng tôi đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong quan
hệ đối tác lâu dài giữa REE và HSBC. Chúng tôi rất vui mừng khi ngân hàng tiếp tục hỗ trợ
mạnh mẽ cho sứ mệnh của chúng tôi để không chỉ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh
tế, mà còn đem lại lợi ích cho xã hội.”
Phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam, Quyết định
số 13/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt
Nam và kế hoạch phát triển ngân hàng xanh của Ngân hàng Nhà nước, hai khoản tài trợ tín
dụng xanh của HSBC dành cho REE SE và REEPRO cho thấy tầm nhìn dài hạn của hai tổ
chức trong mục tiêu xây dựng năng lực của Việt Nam về năng lượng bền vững.
Ông Tim cho biết thêm “HSBC và REE chia sẻ tầm nhìn chung phát triển kinh doanh đồng
thời đảm bảo đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là lý do tại sao
chúng tôi đã cùng nhau hợp tác trong dự án đầy ý nghĩa và thú vị này. Là ngân hàng quốc tế
hàng đầu, HSBC đặt sứ mệnh hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không khí thải,
thông qua việc tài trợ các dự án gắn liền với mục tiêu này. Bằng việc ký kết tín dụng xanh với
REE, chúng tôi đang cùng nhau thực hiện cam kết góp phần vào quá trình phát triển năng
lượng tái tạo của quốc gia.”
ends/more
Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:
Mạch Nguyễn Phương Uyên

+028 35206205

uyen.n.p.mach@hsbc.com.vn

Ghi chú cho Ban Biên tập:
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là
Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 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 hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại
TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà
Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu
sản phẩm, và số lượng khách hàng.
Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE
Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (REE SE) là một công ty thành viên của Công ty Cổ phần
Cơ Điện Lạnh (REE). Tập trung vào các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà với mô hình
ESCO, REE SE đầu tư 100% chi phí dự án và cung cấp thiết kế, kỹ thuật, thiết bị, phê duyệt của chính
phủ, lắp đặt và bảo trì dài hạn các hệ thống năng lượng mặt trời.
Được thành lập từ năm 1998 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh và vốn điều lệ là 5 tỷ
đồng. Tháng 7 năm 2019, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (REE SE)
với ngành nghề kinh doanh chính là Đầu tư xây dựng và bán lẻ điện. Hiện nay vốn điều lệ của Công ty
là 230 tỷ đồng.
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