
 
 
 
 

Tập đoàn FPT - Giao dịch phát hành trái phiếu kèm chứng quyền trị 
giá 1.800 tỷ đồng   

Tổ chức Quản lý và Dựng sổ Duy nhất: ANZ 
 

Giải thưởng Giao dịch Tốt nhất của Năm tại Việt Nam 
Tạp chí The Asset Triple A Country Awards 2010 

 
Hồng Kông, Tháng 11, 2010 – Tạp chí The Asset Triple A Country Awards, một 
tổ chức trao giải thưởng ghi nhận thành tựu uy tín tại Châu Á, đã trao giải Giao 
dịch Tốt nhất của Năm tại Việt Nam cho Giao dịch phát hành trái phiếu kèm 
chứng quyền trị giá 1.800 tỷ đồng của Tập đoàn FPT. Chi tiết về giải thưởng 
này sẽ được đăng tải trên số báo ra tháng 11 của tạp chí The Asset và trên website 
www.TheAsset.com. 
 
Đây là giao dịch đầu tiên của một tổ chức phát hành Việt Nam được cấu trúc theo 
hình thức trái phiếu kèm chứng quyền, cho phép tổ chức phát hành tiếp cận được 
một hình thức huy động vốn khác với lãi suất thấp hơn. Trái phiếu phát hành có kỳ 
hạn 3 năm với mức lãi suất là 7%/năm. Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng có 
1.158 chứng quyền được phát hành kèm theo và chứng quyền có thể được tách rời 
ngay sau ngày thanh toán. 
 
Cấu trúc độc đáo này (bao gồm yếu tố vốn chủ sở hữu đính kèm qua hình thức 
chứng quyền có thể tách rời) đã giúp Tập đoàn FPT, một tập đoàn hàng đầu về 
công nghệ thông tin của Việt Nam, được hưởng mức lãi suất thấp nhất dành cho 
một tổ chức phát hành phi chính phủ từ trước đến nay, do đó giảm thiểu chi phí lãi 
vay trong giai đoạn phát triển mở rộng kinh doanh đang cần nguồn vốn lớn. 
 
Giao dịch này đánh dấu sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư nước ngoài đối với 
tín dụng Việt Nam trong năm 2009, và trái phiếu được phân phối rộng rãi tới một 
mạng lưới đa dạng hóa các nhà đầu tư trong nước từ các ngân hàng, các cộng ty tài 
chính tới các công ty quản lý tài sản. 
 
Giải thưởng The Asset Triple A Country Award 2010 đã tiến hành lựa chọn một 
cách rất nghiêm ngặt để chọn ra các ngân hàng và các tổ chức tốt nhất cho mỗi 



lĩnh vực trao giải. Việc xác định tổ chức đọat giải được định đoạt bởi các yếu tố 
định lượng và định tính. 
 
Ban biên tập của The Asset đã có kinh nghiệm hơn 30 năm trong việc đánh giá các 
thông lệ tốt nhất tại Châu Á và khi nào có thể ho sẽ tiến hành các cuộc phỏng vấn 
sau đó và tham gia vào các buổi thuyết trình của các ngân hàng và các khách hàng 
của họ. 
 
Về tạp chí The Asset 
Tạp chí The Asset là tạp chí tài chính hàng đầu phát hành hàng tháng dành cho các 
doanh nghiệp tại Châu Á và các nhà đầu tư toàn cầu họat động tích cực tại Châu 
Á. Tạp chí The Asset được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới về khả năng phân 
tích chuyên sâu và hiểu biết sâu sắc về việc các công ty hàng đầu tại Châu Á huy 
động và quản lý vốn như thế nào. Tạp chí The Asset, cùng với website 
www.TheAsset.com và bản tin The Asset Newsletters được phát hành bởi Asset 
Publishing & Research Ltd. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với 
Ban Biên Tập qua số 852-2573-6078 hoặc Editors@theasset.com. 
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