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ANZ hoàn tất giao dịch phát hành trái phiếu
kèm chứng quyền lần đầu tiên cho Công ty
Cổ phần FPT
Tuần vừa qua, Ngân hàng ANZ vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu bằng tiền đồng cho
doanh nghiệp ngoài quốc doanh với mức lãi suất thấp nhất từ trước đến nay trên thị
trường vốn Việt nam cho Công ty Cổ phần FPT- giao dịch phát hành trái phiếu kèm
chứng quyền lần đầu tiên tại Việt nam. ANZ là tổ chức Quản lý và Dựng sổ duy nhất
cho giao dịch phát hành trái phiếu kèm chứng quyền có thể tách rời lần đầu tiên của
Công ty Cổ phần FPT với tổng quy mô phát hành là 1.800 tỷ Đồng.
1.800 tỷ đồng trái phiếu được phát hành đợt này có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất là
7%. Với mỗi một trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng sẽ có 1.158 chứng quyền được phát
hành. Chứng quyền có thể được thực hiện hàng năm từ năm 2011 tới năm 2013 với giá
thực hiện chứng quyền là 920.250 đồng/ một chứng quyền.
Bà Đàm Bích Thủy, Tổng Giám đốc ANZ Việt nam cho biết: “Giải pháp huy động vốn
theo phương thức mới mà ANZ vừa thực hiện cho Công ty Cổ phần FPT mang đến lợi
ích kép cho doanh nghiệp. Một mặt nó giúp củng cố vị trí của FPT trên thị trường trái
phiếu Việt nam, đồng thời giúp mở rộng cơ sở các nhà đầu tư bên cạnh kênh huy động
vốn truyền thống qua ngân hàng. Sản phẩm này sẽ có giá trị cao với các doanh nghiệp
niêm yết để có thể tiếp cận với một kênh huy động vốn hiệu quả thông qua thị trường
vốn trong nước”.
Ông Reuben Tucker, Giám đốc Khối phát hành và Phân phối chứng khoán nợ của ANZ
Châu Á phát biểu: “Đợt phát hành trái phiếu mang tính bước ngoặt này khẳng định vai
trò tiên phong của ANZ trong quá trình phát triển thị trường vốn của Việt nam bằng việc
cung cấp cho khách hàng các giải pháp huy động vốn nợ tiên tiến. ANZ là ngân hàng
nước ngoài duy nhất đã hoàn tất thành công 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
bằng tiền đồng trong năm 2009. Đặc biệt, sự kiện này củng cố thêm sự phát triển của thị
trường tiền tệ của châu Á.”
Ông Phan Đức Trung, Giám Đốc Tài chính của Công ty Cổ phần FPT, khẳng định: “Đợt
phát hành trái phiếu này không những mang lại lợi ích cho Công ty Cổ phần FPT mà cả
lợi ích cho các cổ đông của chúng tôi. Với việc sử dụng sản phẩm tài chính mới có sự
kết hợp đặc tính giữa trái phiếu và cổ phiếu lần đầu tiên được thực hiên tại Việt nam,
FPT đã thành công trong việc huy động được nguồn vốn cần thiết với mức chi phí lãi
suất thấp nhât và do vậy, giúp tối đa hóa thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông”.
“Đối với các nhà đầu tư, thông qua việc áp dụng những chuẩn mực quốc tế cho những
giao dịch trái phiếu của một doanh nghiệp trong nước như FPT, một lần nữa chúng tôi đã
thể hiện rõ cam kết theo đuổi phương thức quản trị doanh nghiệp lành mạnh và thể hiện
tầm nhìn hướng tới thị trường toàn cầu của chúng tôi”.
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