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ANZ mua lại một số bộ phận của Ngân hàng Royal Bank of
Scotland tại châu Á – việc tiếp quản hoạt động của RBS tại Singapore, Đài
Loan, In-đô-nê-xi-a, Hồng kông, Phi-lip-pin và Việt nam nhằm đẩy mạnh chiến
lược trở thành ngân hàng hàng đầu trong khu vực.
Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) ngày hôm nay tuyên bố rằng Tập đoàn
ngân hàng này đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Royal Bank of Scotland (RBS) để mua
lại một số bộ phận của RBS tại châu Á với chi phí là 550 triệu đô la Mỹ (tương đương với
687 triệu đô la Úc).
Nội dung thỏa thuận chính:
•

•

•
•
•

•

•
•

Thỏa thuận mua lại này bao gồm mảng ngân hàng bán lẻ, tư vấn tài chính và đầu tư cá
nhân, ngân hàng thương mại tại Đài Loan, Singapore, In-đô-nê-xi-a1 và Hồng kông và
mảng ngân hàng bán buôn tại Đài Loan, Phi-lip-pin và Việt nam.
Mức giá chuyển nhượng là khoảng 550 triệu đô la Mỹ (tương đuơng với 687 triệu đô la
Úc)2, tức là 50 triệu đô la Mỹ (tương đương với 62 triệu đô la Úc) cao hơn so với so với
giá trị sổ sách hữu hình ròng
Mức giá mua lại tương ứng với 1,1 lần giá trị sổ sách hữu hình ròng
Mức giá mua lại chính thức sẽ dựa trên giá trị sổ sách hữu hình ròng khi thương vụ mua
bán này hoàn tất.
Các hoạt động được mua lại bao gồm: 54 chi nhánh, 3,2 tỉ đô la Mỹ khoản tín dụng
(tương đương với 4 tỉ đô la Úc) và 7,1 tỉ đô la Mỹ (tương đương với 8,9 triệu đô la Úc)
khoản tiền gửi, cung cấp dịch vụ cho khoảng 2 triệu khách hàng thu nhập cao.
Khoản tiền giành cho vụ mua bán này được trích từ hoạt động tăng vốn gần đây cũng như
từ chương trình Mua Cổ Phiếu. Tỉ lệ vốn thị trường cấp 1 tạm tính vào thời điểm ngày 31
tháng 3 năm 2009 của ANZ sau khi tiến hành vụ mua lại này là 9,5% 3.
Dự kiến thu nhập thực trên cổ phiếu sẽ có lãi sau 2 năm kể từ khi hoàn thành việc sát
nhập.
Phụ thuộc vào thủ tục pháp lý tại từng thị trường, quá trình này dự tính sẽ dần dần được
hoàn tất bắt đầu từ cuối năm 2009.

Tuyên bố về việc mua lại hoạt động của RBS ngày hôm nay, Ngài Mike Smith, Tổng Giám
Đốc Tập đoàn ANZ khẳng định: “Quyết định mua lại một số bộ phận của Tập đoàn RBS là
một bước đệm cho chiến lược trở thành ngân hàng hàng đầu trong khu vực và tạo nền tảng
mới cho lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và tư vấn tài chính & đầu tư cá nhân tại khu vực châu Á.
Từ cuối năm 2007, khi chúng tôi công bố mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong khu
vực, chúng tôi khẳng định được thực hiện một cách có trọng tâm và theo những nguyên tắc
nhất định. Việc mua lại này phù hợp với chiến lược của chúng tôi và liên quan đến các bộ
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Tại In-đô-nê-xi-a, thỏa thuận mua lại sẽ thông qua PT ANZ Panin Bank (ANZ sở hữu 85%)

Dựa trên tính toán về RWA của ANZ theo Chuẩn hóa Base II tính đến ngày 31/5/2009
Yêu cầu vốn vào khoảng 650 triệu đô la Mỹ (tương đương 811 triệu đô la Úc) bao gồm các chi phí
giao dịch liên quan. Giả định tỉ lệ vốn thị trường cấp 1 là 8%.
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phận mà chúng tôi cần đến tại RBS, tại những thị trường mà chúng tôi hiểu rất rõ về các thủ
tục phát lý cũng như chúng tôi tin sẽ hoàn tất được quá trình chuyển nhượng này.
“Tất cả các mảng hoạt động này sẽ tạo nên một nền tảng tài sản hấp dẫn với một chi phí hợp
lý. Chúng góp phần bổ trợ cho các mảng hoạt động hiện tại của ANZ tại Đài Loan, Hồng
kông, In-đô-nê-xi-a, Đông Nam Á và tạo nên động lực phát triển cho kế hoạch mở rộng của
chúng tôi”.
Ngài Smith nhấn mạnh: “Một điều quan trọng là nội dung thông báo ngày hôm nay sẽ mang
lại cho hơn 2 triệu khách hàng của Tập đoàn RBS sự an tâm khi giao dịch với một ngân hàng
được xếp hạng chỉ số tín dụng AA và có cam kết đầu tư lâu dài trong khu vực. Các khách
hàng sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia ngân hàng giàu kinh nghiệm của RBS và mạng
lưới lớn của ANZ trong khu vực”.
Ngài Smith cho biết thêm: ANZ là ngân hàng Australia duy nhất tạo cho các cổ đông cơ hội
thu được nguồn lợi từ sự tăng trưởng của khu vực châu Á thông qua các hoạt động kinh
doanh bền vững với những cơ hội phát triển hữu cơ và chiến lược. “Trong 18 tháng qua,
chúng tôi đã đầu tư vào việc tạo lập nền tảng vững chắc cho chiến lược trở thành ngân hàng
hàng đầu trong khu vực thông qua việc tuyển dụng những chuyên gia giàu kinh nghiệm làm
việc tại châu Á ở mọi cấp bậc cũng như đầu tư vào công nghệ và hệ thống. Chúng tôi đã phát
triển đáng kể hoạt động ở các trung tâm của khu vực để hỗ trợ quá trình phát triển này. Quyết
định mua lại một số hoạt động của RBS giúp tăng cường khả năng của chúng tôi trong khu
vực. Những nhân viên RBS có năng lực và kinh nghiệm sẽ đóng góp thúc đẩy chiến lược trở
thành ngân hàng hàng đầu trong khu vực và cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách
hàng”.
Một phần của kế hoạch chuyển nhượng này là thỏa thuận cung cấp dịch vụ trong giai đoạn
chuyển đổi và thỏa thuận cung cấp sản phẩm giữa ANZ và RBS. Chúng tôi cũng đã thực hiện
hợp đồng tuyển dụng đối với các nhân viên chủ chốt của RBS.
Phát biểu về kế hoạch sát nhập, Ngài Alex Thursby, CEO ANZ khu vực Châu Á Thái Bình
Dương, châu Âu và châu Mỹ cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng với việc sở hữu một số bộ
phận lựa chọn của RBS cùng với năng lực của ANZ và kế hoạch phát triển hữu cơ hiện nay
của ANZ, chúng tôi sẽ có cơ hội lớn để phát triển”. Ông nói thêm: “Kế hoạch sát nhập đang
được thực hiện trôi chảy tại từng thị trường vì vậy chúng tôi có thể bắt đầu nỗ lực hành động.
Quá trình này bao gồm việc tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động của RBS thông qua
việc tập trung hóa các hoạt động & công nghệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh trong lĩnh vực
ngân hàng bán lẻ và bán buôn, tận dụng các cơ hội kinh doanh tốt khi kết hợp 2 ngân hàng”.
Ngài Thursby khẳng định: “Trong những năm qua, ANZ đã thể hiện được khả năng cũng như
năng lực quản lý để đạt được mục tiêu tại thị trường châu Á”.
Quá trình mua lại từng bộ phận sẽ tuân theo thủ tục pháp lý tại mỗi thị trường, gồm những
quy định chặt chẽ ở nước sở tại và sẽ dần dần được hoàn tất bắt đầu từ cuối năm 2009. Quá
trình này tại mỗi nước sẽ được thực hiện độc lập, không phụ thuộc vào kết quả của các thị
trường khác.
Credit Suisse đóng vai trò là nhà tư vấn tài chính độc lập cho Tập đoàn ANZ trong vụ chuyển
nhượng này.
Thông tin cho ban biên tập:
Giới thiệu về ANZ:
• Thành lập vào năm 1835, ANZ là một trong số 4 tập đoàn ngân hàng lớn có trụ sở chính
tại Australia.

•
•

•
•

•
•

ANZ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các khách hàng ngân hàng
bán lẻ, khách hành doanh nghiệp và ngân hàng bán buôn.
Tập đoàn ANZ hoạt động tại 32 quốc gia ở Australia, New Zealand, châu Á, khu vực
Thái Bình Dương, Anh quốc, châu Âu, Trung Đông và Mỹ với 1.346 chi nhánh và văn
phòng đại diện trên khắp thế giới.
Mã Reuters là ANZ.ANZ; mã Bloomberg là ANZ AU.
Tại năm Tài chính kết thúc vào 30/9/2008, ANZ đạt được mức lợi nhuận phân chia cho
cổ đông là 3,3 tỉ đô la Úc. Tại thời điểm 31/3/2009, ANZ có tổng tài sản ước tính là 505 tỉ
đô la Úc.
Cổ phiếu của ANZ được giao dịch tại Sàn Chứng Khoán Australian và New Zealand và
tại thời điểm 3/8/2009, Tập đoàn có tổng lượng vốn hóa là 47,6 tỉ đô la Úc.
ANZ hiện đạt chỉ số tín dụng AA của Tổ chức Đánh Giá Standard & Poor và “Aa1” của
Tổ chức Moody’s Investor Service.

Tóm tắt các bộ phận ANZ mua lại từ RBS

Đài Loan:
•

•
•
•

Ngân hàng bán lẻ, Tư vấn Tài chính &
đầu tư cá nhân, ngân hàng Thương mại
và ngân hàng bán buôn
Chi nhánh: 21 (+16 giấy phép)
Số lượng khách hàng: khoảng 1.300.000
Lượng tiền gửi: 2,7 tỉ đô la Mỹ (tương
đương 3,4 tỉ đô la Úc)

Hồng kông:
•
•
•
•

Ngân hàng bán lẻ, Tư vấn Tài chính &
đầu tư cá nhân, ngân hàng Thương mại.
Chi nhánh: 6
Số lượng khách hàng: khoảng 30.000
Lượng tiền gửi: 1,6 tỉ đô la Mỹ (tương
đương với 2 tỉ đô la Úc)

Đông Nam Á
Singapore:
•
•
•
•

Ngân hàng bán lẻ, Tư vấn Tài chính &
đầu tư cá nhân, ngân hàng Thương mại.
Chi nhánh: 5
Số lượng khách hàng: khoảng 350.000
Lượng tiền gửi: 1,9 tỉ đô la Mỹ (tương
đương với 2,4 tỉ đô la Úc)

Việt nam:
•
•
•
•

Ngân hàng bán buôn
Chi nhánh: 1
Số lượng khách hàng: khoảng 100
Lượng tiền gửi: khoảng 45 triệu đô la Mỹ
(tương đương với 56 triệu đô la Úc)

In-đô-nê-xi-a:
•
•
•
•

Ngân hàng bán lẻ, Tư vấn Tài chính &
đầu tư cá nhân, ngân hàng Thương mại.
Chi nhánh: 20
Số lượng khách hàng: khoảng 450.000
Lượng tiền gửi: 0,8 tỉ đô la Mỹ (tương
đương với 1 tỉ đô la Úc)

Phi-lip-pin:
•
•
•
•

Ngân hàng bán buôn
Chi nhánh: 1
Số lượng khách hàng: khoảng 100
Lượng tiền gửi: khoảng 40 triệu đô la Mỹ
(tương đương với 50 triệu đô la Úc)
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