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Thông cáo báo chí 

Để đưa tin ngày 24 tháng 06, 2013  

ANZ chính thức mở cửa hoạt động tại Myanmar 
 

Hôm nay, tập đoàn ANZ chính thức thông báo về việc khai trương văn phòng đại diện tại Cộng 

hòa Liên bang Myanmar sau khi nhận được phê duyệt cuối cùng cho phép hoạt động tại nước 

này. 

 

Ông Gilles Planté, Tổng Giám Đốc ANZ, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Văn phòng 

đại diện mới của ANZ tại Myanmar sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua mạng 

lưới siêu khu vực của chúng tôi. ANZ rõ ràng đã trở thành ngân hàng có mạng lưới tốt nhất kết 

nối khách hàng trong toàn khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.” 

 

Ông cho biết thêm: “Văn phòng đại diện của ANZ tại Myanmar là điểm liên hệ đầu tiên cho 

những khách hàng muốn kinh doanh; đầu tư tại Myanmar và cho những doanh nghiệp của 

Myanmar đang tìm kiếm cơ hội thương mại, đầu tư tại 33 thị trường hoạt động của ANZ, phủ 

khắp châu Á – Thái Bình Dương, châu Úc, New Zealand, châu Âu, châu Mỹ và khu vực Trung 

Đông”. 

 

Ông Rajesh Ahuja – Trưởng đại diện của Tập đoàn Ngân hàng ANZ tại Myanmar sẽ là cầu nối 

đưa năng lực toàn cầu của ANZ đóng góp vào sự phát triển và hiện đại hóa kinh tế của thị 

trường tài chính còn non trẻ của Myanmar. 

 

Vào tháng 12 năm ngoái ANZ đã trở thành ngân hàng Úc đầu tiên cũng như ngân hàng của Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đầu tiên ngoài Nhật Bản có mặt tại Myanmar sau khi 

lệnh cấm vận quốc tế đối với quốc gia này được rỡ bỏ vào năm 2012. ANZ tiếp tục cam kết tuân 

thủ mọi quy định liên quan tới cấm vận còn hiện hành. 
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