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ANZ và EVNFinance đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu 3.500 tỷ 
đồng tại Việt nam 
 
 
Hôm nay, Ngân hàng ANZ và Công ty Tài chính điện lực (EVN) đã hoàn tất việc phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp  thời hạn 5 năm với quy mô lớn có tổng trị giá 3.500 tỷ 
đồng trên thị trường trái phiếu Việt nam cho doanh nghiệp nhà nước – Tập đoàn điện lực 
Việt nam (EVN). 
 
Đây là đợt phát hành trái phiếu đồng Việt nam lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp tại Việt nam từ trước tới nay, và là dấu hiệu tích cực về sự tái hoạt động của thị 
trường trái phiếu doanh nghiệp bằng đồng Việt nam. Trong 7 tháng qua, các doanh 
nghiệp phải tạm dừng phát hành trái phiếu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng 
toàn cầu. 
 
Giao dịch đã được đăng ký mua hết ngay sau 3 ngày chào bán cho các nhà đầu tư trong 
nước tại Việt nam. 
 
Ngân hàng ANZ và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là Tổ chức đồng 
Quản lý chính và Tổ chức đồng Dựng sổ của đợt phát hành quan trọng này.  
 
Bà Đàm Bích Thủy, CEO ANZ Việt nam nói “Thành công của đợt phát hành trái phiếu Việt 
nam đồng ở quy mô to lớn này trong điều kiện thị trường trái phiếu phải đối đầu với 
nhiều thách thức khẳng định nền tảng vững chắc trong lĩnh vực phát hành trái phiếu ở 
Châu Á của ANZ trong những tháng qua. Là một đợt phát hành lớn nhất tại Việt nam từ 
trước đến nay, giao dịch này đã áp dụng các thông lệ tốt nhất  trên thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp Việt nam bằng cách chào bán theo tiêu chuẩn quốc tế”. 
 
Ông Hoàng Văn Ninh, CEO Công ty Tài chính Điện lực (EVNFinance) phát biểu: “Sự phối 
hợp chặt chẽ giữa EVNFinance và ANZ cho phép giao dịch này được xúc tiến nhanh chóng 
và tạo nên chuẩn mực mới cho các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng đồng Việt 
nam sau này”. 
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