
 

1 

Stock code: IVS 

Member of Guotai Junan International (GTJAI) 

GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) HỖ TRỢ PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 

TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021 CỦA AGRIBANK  

[16/6/2022 – Hà Nội] Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 

(“GTJA (Vietnam)”, HNX: IVS) đã hỗ trợ phát hành thành công trái phiếu 

riêng lẻ năm 2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam (Agribank). 

 GTJA (Vietnam) là công ty chứng 

khoán có năng lực tài chính mạnh, 

đội ngũ nhân sự lớn và có nhiều kinh 

nghiệm, uy tín trên thị trường. Với vị 

thế đó, GTJA (Vietnam) đã tham gia 

hỗ trợ Agribank trong việc phát 

hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021, 

đợt 5 ngày 15/4/2022. 

Sau một thời gian ngắn, trái phiếu đã được phát hành thuận lợi và nhận được 

phản ứng tích cực từ thị trường. Quy mô trái phiếu Agribank mà GTJA 

(Vietnam) tham gia hỗ trợ phân phối đợt này lên tới 140 tỷ VNĐ. GTJA (Vietnam) 

đã kết nối và cung cấp thông tin minh bạch về trái phiếu đến các nhà đầu tư 

có nhu cầu. 

Là ngân hàng thương mại duy nhất do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có 

sứ mệnh đặc biệt trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn Việt 

Nam, Agribank phát hành 2 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2021 với tổng 

giá trị dự kiến 2.000 tỷ VNĐ, nhằm mục đích tăng thêm nguồn vốn cho vay 

nền kinh tế nói chung, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp nông 

thôn, thủy hải sản,… GTJA (Vietnam) đã tích cực làm việc với tổ chức phát hành 

Trái phiếu công chúng Agribank 2021.  Ảnh: Agribank 
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trái phiếu và đại lý đăng ký lưu ký trong quá trình tư vấn và hướng dẫn đầu tư 

để đảm bảo hoàn thành việc chào bán một cách suôn sẻ, nâng cao uy tín phát 

hành và đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. 

Năm 2022, Phòng Tư vấn Doanh nghiệp của GTJA (Vietnam) đã tiến hành 

tiếp xúc, đàm phán và tiến đến ký kết nhiều hợp đồng tư vấn khác như đăng 

ký niêm yết, IPO, chào bán chứng khoán… với nhiều khách hàng tiềm năng. 

Trong tương lai, GTJA (Vietnam) tiếp tục là đơn vị tư vấn tài chính cho doanh 

nghiệp, khơi thông nguồn vốn, giúp doanh nghiệp tiếp cận với dòng vốn chất 

lượng cao và bền vững thông qua các ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và 

vốn cổ phần tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp 

và tổ chức tại Việt Nam. 

 

 

Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). 
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Về Guotai Junan (Việt Nam) 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJA (Vietnam)”, 

HNX: IVS) là công ty chứng khoán uy tín, có bề dày kinh nghiệm trên thị trường 

tài chính. Guotai Junan (Việt Nam) cung cấp đa dạng các dịch vụ kinh doanh 

bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng 

khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ra đời trong 

bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển mình mạnh mẽ và thị trường tài chính 

Việt Nam phát triển nhanh chóng, công ty ý thức được sứ mệnh đem đến cho 

khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng cao, những cơ hội lựa chọn 

sản phẩm, dịch vụ phong phú. Về định hướng dài hạn, Việt Nam sẽ là thị trường 

trọng điểm của Tập đoàn Guotai Junan International, và GTJA (Vietnam) sẽ tận 

dụng tốt kinh nghiệm quản lý quốc tế từ trụ sở chính, cũng như hỗ trợ kinh 

doanh và kỹ thuật toàn diện. GTJA (Vietnam) tự tin sẽ trở thành một trong 

những công ty cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam, tuân thủ 

chặt chẽ quy định pháp luật và có nhiều đột phá về tăng trưởng, mang lại lợi 

nhuận ổn định lâu dài cho các cổ đông của công ty. Để biết thêm thông tin về 

GTJA (Vietnam), vui lòng truy cập trang web: http://www.gtjai.com.vn. 


