
 
    

 
 
 
 
Thông cáo báo chí: 
 
TP. Hồ Chí Minh – Ngày 11 tháng 01 năm 2008 – Ngân hàng ANZ và Calyon vừa công 
bố họ đã thành công trong việc thu xếp tín dụng cho dự án mở rộng dây chuyền sản xuất 
cho công ty Xi măng Hà Tiên 2 với tổng vốn tài trợ trị giá 96.4 triệu đô la Mỹ. 
 
Tổng giá trị đầu tư cho dự án này là 190 triệu đô la Mỹ, trong đó số vốn mà Ngân hàng 
ANZ và Calyon sẽ tài trợ là 96.4 triệu đô  (mỗi ngân hàng góp 50%) để phục vụ cho việc 
nhập khẩu máy móc thiết bị phục vu dây chuyền sản xuất. Được biết, 80% tổng giá trị 
đầu tư cho dự án này từ vốn vay, còn lại 20% từ vốn tự có của Hà Tiên 2. Dự án sẽ giúp 
Hà Tiên 2 xây dựng thêm dây chuyền sản xuất mới ở Kiên Giang. 
 
Khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để xây dựng thêm dây chuyền sản xuất clin-kơ 
(clinker) với công suất thiết kế 4000 tấn/ngày cùng dây chuyền nghiền và đóng gói xi 
măng với tổng công suất lên đến 600.000 tấn/năm cho loại xi măng PCB 40. Những dây 
chuyền này sẽ được xây dựng tại nhà máy xi măng hiện hữu nằm gần nguồn nguyên liệu. 
 
Calyon đã được Hà Tiên 2 lựa chọn là Ngân hàng Dàn xếp Chính và là Ngân hàng cung 
cấp các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho dự án này. Calyon là một trong những ngân 
hàng hàng đầu thế giới về Tài trợ mua Máy bay và Tàu thủy, và là Ngân hàng số 1 châu 
Á về Tài trợ Dự án trong năm 2006. Ở Việt Nam, Calyon không chỉ đã tham gia tài trợ 
nhiều dự án hạ tầng cơ sở như cầu Phú Mỹ, cảng Hiệp Phước mà còn tài trợ mua 10 chiếc 
máy bay A321, dự án xây dựng đường ống dẫn khí Phú Mỹ 3- Cà Mau và 7 dự án điện 
trong nhiều tỉnh trên cả nước trong hai năm vừa qua.  Tài trợ thành lập các doanh nghiệp 
nước ngoài, cung cấp vốn đầu tư và vốn lưu động là một trong những thế mạnh khác của 
Calyon. 
  
ANZ tự hào là đơn vị đồng thu xếp vốn cho dự án này. Đây là ngân hàng dẫn đầu tại thị 
trường Việt Nam trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp đặc biệt đối với việc thu xếp vốn 
và bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong 
nước và các tổ chức tài chính. Ngân hàng có lịch sử lâu đời trong việc dẫn đầu về việc 
thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm để phát triển cơ sở hạ tầng như: dự án nhà máy 
nhiệt điện Nhơn Trạch, dự án mở rộng sản xuất cho công ty Gang Thép Thái Nguyên, dự 
án xây dựng nhà máy Thủy điện Phân bón Ninh Bình, Hà Tiên 2. ANZ cũng là ngân hàng 
nước ngoài đầu tiên phát hành trái phiếu tiền đồng cho Vincom và tập đoàn Điện lực Việt 
Nam. Phần lớn các dự án tài trợ tín dụng, ANZ là đơn vị thu xếp tín dụng và bảo lãnh tín 
dụng. 
 
Đây là một dự án có lợi cho cả Công ty Hà Tiên 2 và các Ngân hàng Calyon và ANZ. Dự 
án này giúp Hà Tiên 2 sự phát triển mạnh mẽ hơn và thâm nhập sâu rộng vào thị trường 
xi măng Việt Nam. 
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
 
Ha Tien 2 Cement Company 
Mr. Tran Duy Son 
Director 
Tel: 84 77 853 004 
 
 
ANZ Ho Chi Minh City Branch   ANZ Hanoi Branch 
Tran Thi Thuy Kieu (Ms)    Nguyen Thi Thu Huyen (Ms)  
PR Manager      PR Manager 
Tel: 08-829 9319 – Ext 1277    Tel: 04-825 8190 – Ext 2202 
 
 
 
Calyon Ho Chi Minh City Branch   Calyon Ha Noi Branch 
Mr. Olivier de la Bernardie    Mr. Lucien Forget 
Senior Country Officer    Branch Manager 
Tel: 848- 822 2670     Tel: 84-4 826 0157 
Or  
Ms. Dang Thi Ngoc Dung    Ms. Hoang Bich Ngoc 
Head of Commercial Banking    Senior Manager 
Tel: 08- 829 5048 – Ext 253    Tel: 04- 825 8101 – Ext 232 
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