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Date: July 9, 2007 
ANZ acquires 10% stake in Saigon Securities 

Vietnam - Monday 9 July 2007 - ANZ announced today it had reached agreement to 
acquire a 10% stake in Vietnam investment banking and securities business Saigon 
Securities Incorporation (SSI) - the leading securities and investment banking 
company in Vietnam.  

ANZ was one of the first foreign banks to open in Vietnam and regards expansion in 
the country as one of its highest priorities. This investment supports ANZ’s growth 
strategy and enables ANZ to play a broader role in the development of the banking 
sector in Vietnam, where ANZ already has retail and institutional businesses, an 
investment in Sacombank and an agreement with Sacombank to form a credit card. 

ANZ Senior Managing Director, Dr Bob Edgar, said the strategic partnership with SSI 
would benefit ANZ’s existing institutional capital markets business in the fast-
growing Vietnamese economy.  “This unique partnership combines the strong local 
market capabilities of SSI with ANZ’s regional access, and builds on the existing 
relationship between the two organisations,” Bob said.  

“ANZ and SSI have been cooperating for some time on corporate bond issues for 
large Vietnamese companies. We look forward to extending this cooperation and 
assisting more customers in this rapidly growing segment of Vietnam’s financial 
services market in partnership with SSI.”  

SSI Chairman and Chief Executive Officer, Mr Nguyen Duy Hung, said: “We’re 
delighted to welcome ANZ as a strategic shareholder in our business. We look 
forward to further developing our relationship with ANZ and leveraging their 
international expertise to take full advantage of the opportunities presented by 
economic growth in Vietnam that has the averaged GDP growth of more than 7.5%.”  

Under the partnership, ANZ will be able to nominate a representative to the SSI 
Board and play a role in management. The investment remains subject to SSI 
obtaining required regulatory approvals.  
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About ANZ Vietnam (http://www.anz.com/vietnam)  

ANZ was the first Australian bank to establish a presence in Vietnam since 1993. It is 
also one of the largest companies in Australia and New Zealand and a major 
international banking and financial services group. 

ANZ world headquarters is located in Melbourne, where it first opened an office as 
the Bank of Australasia in the 1830s. ANZ's impressive history stretches back over 
150 years and involves dozens of different banks. 

As the largest foreign bank operating in Vietnam, as measured by any of the 
following: capital, customers, employees and points of representation, ANZ Bank also 
provides the widest range of products and services.  

Our performance and service to customers has been recognised by the following 
prestigious awards:  

• 'Best Customer Oriented Bank 2005' - Vietnam Economic Times  
• 'The Most Favourite Bank in Vietnam 2004' - Vietnam Economic Times  
• 'Best Retail Bank in Vietnam 2004' - The Asian Banker, Singapore  
• 'Best Foreign Bank in Vietnam 2003/04' - FinanceAsia, Hong Kong  
• 'Best Retail Bank in Vietnam 2003' - The Asian Banker, Singapore  
• 'The Most Favourite Bank 2003' - Vietnam Economic Times  
• 'Best Foreign Bank in Vietnam 2002/03' - FinanceAsia, Hong Kong  
• 'The Bank Most Liked by Customers 2002' - Vietnam Economic Times  

Additionally, ANZ group won other international awards last year from: Global 
Finance, Finance Asia, CFO, Euromoney, Asia Money, Insto, FX Week, Business 
Review Weekly, Peter Lee Associates, ABF… 

To mark the fifteen year of operation in Vietnam, ANZ has recently launched the 
promotion titled “Why wait for your dreams?” providing customers chances to win 
the dream Captiva and dozens of the modern sophisticated Dell Latitude D510. The 
promotion will last from June 18, 2007 to the end of Sep 9, 2007. For more 
information, please visit http://www.anz.com/vietnam/Termsandcondition.asp . 

For further information, please contact: 
Hanoi Branch 
Nguyen Thi Thu Huyen (Ms) 
Marketing and Communications Manager 
Tel: (84-4) 825 8190 – Fax: (84-4) 825 8188 
Email: nguyenh11@anz.com  
Mob: 091 302 3933 
 
Ho Chi Minh City Branch 
Tran Thi Thuy Kieu (Ms) 
Marketing and Communications Manager 
Tel: (84-8) 829 9319 – Fax: (84-8) 829 9316 
Email: trank2@anz.com
Mob: 098 373 1322 
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Ngân hàng ANZ mua 10% cổ phần của công ty chứng khoán Sài Gòn 
Việt Nam – Ngày 9 tháng 7 năm 2007 - Ngân hàng ANZ công bố họ đã đi đến thỏa 
thuận mua 10% cổ phần của công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) – một trong những 
công ty hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư ngân hàng tại Việt Nam. 

ANZ, một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên có mặt ở Việt Nam, đã xem 
việc mở rộng kinh doanh là một trong những vấn đề hàng đầu. Việc đầu tư vào công 
ty Chứng khoán Sài Gòn là một trong những quyết định phù hợp với chiến lược phát 
triển của ANZ, giúp ngân hàng ngày càng mở rộng vai trò của mình trong việc phát 
triển ngành ngân hàng ở Việt Nam. ANZ đã xây dựng được hệ thống khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp vững chắc, liên kết với ngân hàng Sacombank và cùng phát 
hành thẻ tín dụng. 

Giám đốc điều hành cấp cao của ANZ, Tiến sỹ Bob Edgar cho biết: Chiến lược hợp 
tác với SSI sẽ giúp ANZ tăng cường hoạt động của mình trong việc phát triển thị 
trường vốn của các tổ chức tài chính trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát 
triển nhanh chóng. 

“ANZ và SSI đã từng hợp tác phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho một vài doanh 
nghiệp lớn của Việt Nam. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa 
và tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng trong lĩnh vực đang phát triển rất mạnh mẽ 
này của thị trường tài chính Việt Nam.” 

Chủ tịch hội đồng quản trị của SSI, ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu: “Chúng tôi rất 
vui mừng chào đón ANZ với tư cách là một cổ đông chiến lược trong hoạt động kinh 
doanh của công ty. Chúng tôi hy vọng sẽ phát triển mối quan hệ cộng tác với ANZ 
hơn nữa để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh quốc tế của họ nhằm tận dụng hết những 
cơ hội mà sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam mang lại”. 

Sau khi liên kết với SSI, ANZ có thể cử đại diện của mình vào hội đồng quản trị và 
tham gia vào các hoạt động quản lý của tổ chức này.  
 

Về ANZ Việt Nam (www.anz.com/vietnam ) 
ANZ là một trong những công ty lớn nhất ở Úc và New Zealand, đồng thời là một tập 
đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn trên thế giới. Có mặt tại Việt Nam từ năm 
1993, hiện nay các hoạt động của ANZ tại Việt Nam bao gồm mở rộng mạng lưới chi 
nhánh, tài trợ thương mại, các dịch vụ tài chính doanh nghiệp, các dịch vụ tài chính cá 
nhân và liên doanh với ngân hàng cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. 

Trụ sở chính của ANZ được đặt tại Melbourne, vào năm 1830 với lịch sử hơn 170 
năm hoạt động. 

Là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam về nguồn vốn, số lượng khách hàng, 
số lượng nhân viên, các chi nhánh và văn phòng đại diện; ANZ cũng là ngân hàng 
cung cấp các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng đa dạng nhất. 

Hoạt động và chất lượng dịch vụ của ANZ đã được công nhận thông qua nhiều giải 
thưởng uy tín: 

• “Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất năm 2005” do thời báo Kinh tế 
Việt Nam bình chọn 

• “Ngân hàng được ưa thích nhất tại Việt Nam năm 2004” - do thời báo Kinh tế 
Việt Nam bình chọn 
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• “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam năm 2004” – Asian Banker, 
Singapore bình chọn 

• “Ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam năm 2003/2004” – Finance 
Asia, Hong Kong bình chọn 

Bên cạnh đó, tập đoàn ANZ toàn cầu đã đạt các giải thưởng quốc tế trong năm 2006 
do các tạp chí doanh tiếng bình chọn như: Global Finance, Finance Asia, CFO, 
Euromoney, Asia Money, Insto, FX Week, Business Review Weekly, Peter Lee 
Associates, ABF… 

Để đánh dấu 15 năm hoạt động thành công tại Việt Nam, ANZ vừa ra mắt chương 
trình khuyến mãi với tên gọi “Đã ước mơ, sao phải đợi?”. Chỉ với 500.000 VNĐ mở 
tài khoản tại ANZ, khách hàng đã có thể tham gia và có cơ hội trúng thưởng chiếc xe 
Captiva và máy tính xách tay Dell Latitude D510 sành điệu. Chương trình bắt đầu từ 
ngày 18 tháng 6 và kết thúc vào ngày 9 tháng 9 năm 2007. Xin vui lòng vào địa chỉ 
http://www.anz.com/vietnam/Termsandcondition.asp  để biết thêm thông tin chi tiết. 
 
 
Để biết thêm tin, xin vui lòng liên hệ: 
 
Chi nhánh Hà Nội 
Nguyễn Thị Thu Huyền (Ms) 
Marketing and PR Manager 
Tel: (84-4) 825 8190 (ext 2202) – Fax: (84-4) 825 8188 
Email: nguyenh11@anz.com  
Mob: 091 302 3933 
 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 
Tran Thi Thuy Kieu (Ms) 
Marketing and Communications Manager 
Tel: (84-8) 829 9319 (ext 1277) – Fax: (84-8) 829 9316 
Email: trank2@anz.com
Mob: 098 373 1322 
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