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Ngân hàng ANZ hòan tất việc sát nhập RBS và khai 
trương chi nhánh thứ 10 tại Việt Nam  

 
Hôm nay, Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ) thông báo 2 sự kiện quan trọng đánh dấu 
sự phát triển của tập đòan tại thị trường Việt Nam; đó là hòan tất việc sát nhập RBS Việt 
Nam và khai trương chi nhánh ngân hàng giao dịch thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Tập đòan ANZ và là thị trường thứ 
hai hòan tất việc sát nhập RBS, chỉ sau việc sát nhập tại Phillippines cuối tháng vừa qua. 
ANZ mua lại Dich Vụ Tài Chính Cá Nhân, Qủan Lý Tài Sản và Dịch Vụ Tài Chính Doanh 
Nghiệp tại các thị trường Đài Loan, Xing ga po, In đô nê xi a và Hồng Kông; cũng như Dịch 
Vụ Tài Chính cho các Tập Đòan Quốc Tế tại Đài Loan, Phi Luật Tân và Việt Nam với gía ước 
tính là 550 triệu mỹ kim theo thông cáo báo chí ngày 4 tháng 8. 
 
Ông Alex Thursby, Giám đốc Điều hành Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và 
Châu Mỹ của tập đòan ANZ phát biểu: “ Hiện nay chúng tôi đã hòan tất việc sát nhập RBS 
tại hai trong số sáu thị trường đã chọn và đang tiếp tục kế họach này theo lịch trình đã 
định trước nhằm sớm hòan tất việc sát nhập tại các thị trường còn lại để phát triển và lớn 
mạnh thêm” 
 
“ Việt Nam là một trong những thị trường chủ yếu của ANZ và việc sát nhập RBS đã mang 
lại nhiều thuận lợi cho Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp cũng như gia tăng số lượng khách 
hàng trọng tâm.  ANZ có chiến lược phát triển lâu dài và bền vững tại Việt Nam trong đó 
bao gồm cả việc khai trương Chi Nhánh Giao Dịch Thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh hiện 
nay. “ Ông Thursby khẳng định. 
 
ANZ dự tính sẽ hòan tất việc sát nhập RBS tại thị trường Hồng Kông trước tháng 3 năm 
2010 và tại những thị trường còn lại vào khỏang giữa năm sau. 
 
Bà Thủy Đàm, Giám Đốc Điều Hành Việt Nam và Khu Vực Mê Kông chia sẻ: “ Chúng tôi 
thân ái chào đón các thành viên và khách hàng RBS đến với đại gia đình ANZ. Mọi người 
đến với ANZ vào một thời điểm khá thuận tiện khi chúng tôi đang phát triển và không 
ngửng mở rộng mạng lưới họat động của mình” 
 
“ Chi nhánh ANZ thành phố Hồ Chí Minh tại Kumho Asiana Plaza được thiết kế và trang bị 
khá mỹ thuật và hiện đại để có thể mang lại những thuận tiện và các dịch vụ tài chính chấ 
lượng quốc tế cho các khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp.” Bà Thủy chia sẻ. 
 
Được biết, ANZ là một trong những ngân hàng nước ngòai đầu tiền họat động tại Việt 
Nam từ năm 1993. Hiện nay, ANZ có 10 chi nhánh và điểm giao dịch tại Việt Nam và 
cung cấp dịch vụ ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế bao gồm từ Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân, 
Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam, các Tập Đòan Quốc 
Tế, Các sản phẩm Tài Chính và Kinh doanh Ngọai Hối, Qủan lý tài sản, Tài Trợ Xuất 
Nhập Khẩu…Chúng tôi tiếp tục mở rộng hệ thống máy ATM và Dịch Vụ Khách Hàng Tận 
nơi để nâng cao chất lượng phục vụ và sự thuận tiện cho khách hàng. 
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