Tập đoàn Xuân Thành nhận gói tín dụng 2.000 tỷ từ BIDV
Thứ tư, 16 Tháng 1 2013 03:51

Gói tín dụng này được dành cho việc hoàn thiện Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Quảng Nam), dự
kiến đi vào hoạt động tháng 6/2013 với công suất 3.300 tấn clynker/ngày.

Ngày 13/1, Tập đoàn Xuân Thành và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
đã ký hợp đồng tín dụng “khủng” trị giá 2.000 tỷ đồng. Gói tín dụng này sẽ được Tập đoàn
Xuân Thành sử dụng để hoàn thiện nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Quảng Nam), với công suất dự
kiến 3.300 tấn clynker/ngày.

Ông Nguyễn Đức Thụy (trái) ký hợp đồng tín dụng
với đại diện BIDV ngày 13/1

Dự án nhà máy xi măng Thạnh Mỹ được Tập đoàn Xuân Thành khởi công tháng 7/2010 tại
huyện biên giới Nam Giang (Quảng Nam), với tổng mức đầu tư lên tới 4.000 tỷ, đến nay đã
hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, hạ tầng.

Theo ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch Xuân Thành, khi dự án đi vào hoạt động vào tháng 6
tới, Xuân Thành sẽ giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, trong đó có nhiều ưu tiên cho
các lao động là người dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến Xuân Thành, mới đây ông Nguyễn Đức Thụy đã quyết định rút lui khỏi đội bóng
Sài Gòn - Xuân Thành sau nhiều năm lăn lộn với đội bóng này. Ông Thụy cho biết cần dành
nhiều thời gian cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh
trọng điểm.
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Lý giải cho việc đầu tư vào ngành xi măng vào thời điểm thị trường bất động sản chưa có dấu
hiệu khởi sắc, ông Thụy cho biết: “Nhờ uy tín lâu năm trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất xi
măng, hiện Xi măng Xuân Thành sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hơn nữa, khu vực
Quảng Nam, Đà Nẵng là một thị trường trọng điểm có tiềm năng tiêu thụ lớn nên xây dựng nhà
máy xi măng ở đây chắc chắn mang lại hiệu quả”.

Cũng theo ông Thụy, ngoài việc tính toán về hiệu quả kinh tế, việc Xuân Thành chọn đầu tư vào
huyện Nam Giang sẽ giúp giải quyết lao động, kích thích sự phát triển của huyện biên giới còn
nhiều khó khăn này.

Tập đoàn Xuân Thành, không chỉ được biết đến thông qua việc từng sở hữu đội bóng đình đám
Sài Gòn - Xuân Thành, là tập đoàn tư nhân đa ngành ở Việt Nam, với nhiều lĩnh vực kinh doanh
như khai thác khoáng sản, xi măng, thủy điện, cảng nước sâu, taxi, bảo hiểm, bất động sản,
chứng khoán… với gần 40.000 lao động.

Ông Thụy cho biết, hiện Tập đoàn đangtriển khai một dự án bất động sản lớn ở ngay quận
Hoàn Kiếm (Hà Nội). Năm 2012, khi nhiều “đại gia” tháo chạy khỏi chứng khoán thì Xuân Thành
vẫn bước vào lĩnh vực này với việc mua lại Chứng khoán Vincom (mã VIC) và đổi tên thành
Chứng khoán Xuân Thành. Hiện công ty này đã làm ăn có lãi.

(Dân trí).
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