VIB công bố mua lại chi nhánh
Commonwealth Bank tại Việt Nam
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức công bố thương vụ mua lại Ngân
hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) chi nhánh Thành phố Hồ
Chí Minh hôm nay (3/7).
Thương vụ này đã được hai bên ký kết vào cuối tháng Hai vừa qua và chờ sự
chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). NHNN tuần trước cũng đã chính
thức đồng ý cho cả hai thực hiện thương vụ này.
Mặc dù không tiết lộ giá trị thương vụ, nhưng ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám
đốc VIB, cho biết thương vụ chuyển giao này sẽ diễn ra trong vài tháng và dự
kiến hoàn tất trong quý III năm nay.
Sau khi chuyển giao, khoảng 20.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa
và nhỏ của CBA chi nhánh TPHCM sẽ tiếp tục được VIB phục vụ.
"VIB đã xem xét mảng hoạt động của CBA và cảm thấy rất hài lòng dù quy mô
của chi nhánh ngân hàng này nhỏ hơn so với VIB", ông Vũ nói và cho biết sau
khi chuyển giao, VIB sẽ nhận được sự hỗ trợ của CBA để tiếp tục phục vụ các
sản phẩm mà chi nhánh TPHCM đang phục vụ khách hàng.
Ông Vũ cũng cho rằng điểm tích cực của CBA là hoạt động thu ngoài lãi của
ngân hàng này chiếm tới 40% và lãi suất huy động vốn thấp hơn hẳn mặt bằng
chung của VIB. Đồng thời, CBA cũng có lợi thế đáng kể trong việc phục vụ các
sản phẩm dịch vụ có liên quan tới thị trường Úc và thị trường quốc tế mà CBA
có mặt.
Mảng bán lẻ vốn có xuất phát nhỏ hơn nhiều so với các mảng khác của VIB
nhưng nay đã chiếm hơn một nửa dư nợ cho vay và huy động vốn của ngân
hàng này. Do đó, phát triển ngân hàng bán lẻ là trọng tâm của VIB trong những
năm gần đây. Ngân hàng này tăng trưởng 25% trong năm qua, trong đó tốc độ
tăng trưởng của mảng bán lẻ luôn cao hơn mức tăng trưởng chung từ 3-5%. Dự
kiến 6 tháng đầu năm nay, mảng bán lẻ của VIB sẽ chứng kiến mức tăng trưởng
cao hơn tăng trưởng chung từ 5-7%.
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Tổng giám đốc VIB ông Hàn Ngọc Vũ trong buổi họp báo
Trả lời câu hỏi về việc bản chất thương vụ này có phải là CBA rút khỏi thị
trường Việt Nam hay không, bà Hạnh Nguyễn, Giám đốc Văn phòng đại diện
CBA Việt Nam, khẳng định việc chuyển giao này cho VIB không phải rút khỏi
thị trường mà tập trung nguồn lực cho đối tác chiến lược để tập trung phát triển.
Đây là khoản đầu tư rất quan trọng của CBA, bà nói.
CBA tham gia vào thị trường Việt Nam dưới nhiều hình thức. Ngân hàng này
mở văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1994, thành lập chi nhánh vào
năm 2008 và đầu tư chiến lược vào VIB khi nắm giữ 20% cổ phần từ năm 2010
đến nay. Hiện, ba thành viên đến từ CBA đang tham gia vào Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát của VIB. Gần đây, CBA đã mở trung tâm phát triển công
nghệ số nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ cho thị trường Việt Nam. CBA
vẫn sẽ duy trì văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Nguồn: http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/vib-cong-bo-mua-lai-chinhanh-commonwealth-bank-tai-viet-nam-895.html
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