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Hà Nội – Ngày 27/12/2008, tại Văn phòng của PetroVietnam đã diễn ra trọng thể
Lễ ký kết Hợp đồng Tín dụng giữa Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt nam
(PetroVietnam) và các tổ chức tài chính gồm BNP Paribas, ANZ, Natixis và Công
ty Tài chính Dầu khí- PVFC. Theo Hợp đồng Tín dụng này, các tổ chức tài chính
trên sẽ đảm nhận việc thu xếp khoản tín dụng có giá trị tới 270 triệu Đô la Mỹ,
thời hạn vay 8 năm, tài trợ việc xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1
có công suất lên đến 450MW.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai (Việt
nam) sẽ cung cấp khoảng 2,5 tỉ Kwh điện/ năm cho mạng lưới điện quốc gia. Đây
là dự án nằm trong chiến lược tổng thể của Chính phủ nhằm đảm bảo sự ổn định
của điện năng quốc gia phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất
nước.
Tham gia Lễ ký kết gồm các đại diện của bên, đó là Ông Trần Ngọc Cảnh, Chủ
tịch Tập đoàn Dầu khí Việt nam, Bà Vũ Thúy Quỳnh, Giám đốc ANZ Hà Nội,
Ông Lê Minh Quốc, Tổng giám đốc của BNP Paribas tại Việt nam, Ông Nguyễn
Minh Thạch, Phó tổng giám đốc Natixis chi nhánh Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn
Khuyến Nguồn, Phó tổng Giám đốc của PVFC và đại diện các cơ quan thông tấn
báo chí.
Được biết đây là lần thứ năm trong năm 2007, Ngân hàng ANZ Việt nam cùng kết
hợp với các tổ chức tài chính ngân hàng khác thu xếp vốn cho các dự án cơ sở hạ
tầng tầm cỡ quốc gia hoặc các dự án lớn đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển
chung của đất nước như (i) ANZ đã là Nhà đồng thu xếp vốn cho khoản cho vay
dài hạn trị giá 300 triệu Đô la Mỹ cho Bộ Tài Chính Việt nam để tài trợ các chi phí
xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất của PetroVietnam; (ii) ANZ đã là Bên thu
xếp vốn cho khoản vay dài hạn trị giá 35 triệu Đô la Mỹ cho Tập đoàn Điện lực
Việt nam để tài trợ việc xây dựng Dự án Thủy điện A Vương tại tỉnh Quảng Nam;
(iii) ANZ là Bên đồng thu xếp vốn chính được ủy quyền cho các khoản vay dài
hạn trị giá 126 triệu Đô la Mỹ cho Tập đoàn Điện lực Việt nam để tài trợ việc xây
dựng bốn Dự án Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, An khe-Ka nak, Srepok 3;
(iv) ANZ đã là Bên thu xếp vốn chính được ủy quyền duy nhất thu xếp các dịch vụ

tín dụng dài hạn (bao gồm dịch vụ tín dụng xuất khẩu Trung Quốc và dịch vụ tín
dụng thương mại) trị giá 120 triệu Đô la Mỹ cho Công ty Gang Thép Thái Nguyên
để tài trợ cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 tại Thái Nguyên, nâng công suất
sản xuất phôi thép của Công ty Gang Thép Thái Nguyên lên thêm 500.000
tấn/năm.
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