MEKONG CAPITAL ĐƯỢC TẠP CHÍ PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL
TRAO GIẢI CÔNG TY CỦA NĂM 2014 TẠI THỊ TRƯỜNG SƠ KHAI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM (03/03/2015) – Mekong
Capital được tạp chí Private Equity International trao giải “2014
Frontier Market Firm of the year” (tạm dịch: Công ty của năm 2014
tại Thị trường Sơ khai). Giải thưởng Private Equity International 2014
được các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bình chọn, với hơn 35.000
phiếu bình chọn cho các hạng mục giải thưởng trong năm 2014.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Mekong Capital được nhận giải từ tạp chí
Private Equity International. Năm 2013, Mekong Capital đạt giải thưởng
“Operational Improvement Firm of the year” (tạm dịch: Công ty có
Thành tựu về đóng góp cải tiến hoạt động kinh doanh của năm) cho
hạng mục các công ty quản lý vốn nhỏ ở châu Á.
2014 là một năm thành công vượt trội của Mekong Capital. Những công ty trong danh mục tư
vấn đầu tư đạt bình quân tăng trưởng lợi nhuận ròng ở mức 128%, dẫn đầu là Thế Giới Di
Động, Nam Long, Intresco và Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận. Mekong Enterprise Fund II thoái
vốn thành công khoản đầu tư tại Cổng Vàng với tỷ suất hoàn vốn hơn 9 lần. Mekong
Enterprise Fund II cũng thoái vốn một phần khỏi Thế Giới Di Động với tỷ suất hoàn vốn 21 lần
trước khi Thế Giới Di Động lên sàn vào tháng 7/2014. Cổ phần của Thế Giới Di Động sau đó
được giao dịch với mức giá mỗi cổ phần cao gấp hơn 50 lần so với giá tại thời điểm Quỹ đầu tư
vào doanh nghiệp này năm 2007.
Ông Chris Freund, người sáng lập đồng thời là Tổng Giám đốc Mekong Capital cho biết: “Đây là
một vinh dự to lớn đối với chúng tôi, đồng thời phản ánh được thành tựu đang ngày một tích
lũy trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam nói chung. Những kết quả
mà các doanh nghiệp trong danh mục tư vấn đầu tư của chúng tôi đã và đang đạt được là một
minh chứng về hiệu quả của việc xây dựng đội ngũ quản lý giỏi, của sự đầu tư phát triển nền
tảng văn hóa doanh nghiệp hướng đến kết quả, cũng như sự cởi mở của các doanh nghiệp
trong việc áp dụng những thông lệ tốt nhất.”
Ông Chad Ovel, đồng Tổng Giám đốc Mekong Capital cũng chia sẻ: “Chúng tôi hết sức tự hào
khi nhận giải thưởng đặc biệt này. Sự ghi nhận này chính là xác thực rõ ràng về hiệu ứng của
việc chúng tôi đầu tư sâu rộng nhằm chuyển đổi mô hình nội tại thành một đối tác thực sự của
các công ty trong danh mục tư vấn đầu tư, đó là chú trọng vào các hoạt động trực tiếp nâng
cao hiệu quả điều hành doanh nghiệp. Khả năng của chúng tôi trong việc tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp này tiếp cận với những thông lệ quốc tế tốt nhất là yếu tố thúc đẩy then chốt đối
với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và hiệu suất đầu tư của các quỹ mà chúng tôi
tư vấn.”
Mekong Capital
Mekong Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt
Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành hàng theo xu hướng tiêu dùng.
Các quỹ do Mekong Capital tư vấn đã thực hiện 26 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết,
trong đó có 16 khoản đã thoái vốn hoàn toàn và 3 khoản thoái vốn một phần. Mekong Capital
hiện tư vấn cho ba quỹ đầu tư, với đội ngũ khoảng 25 nhân viên làm việc toàn thời gian tại
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ba quỹ này đầu tư vào những doanh nghiệp có tốc độ tăng
trưởng nhanh, có kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, đồng thời cam kết xây dựng đội ngũ quản
lý giỏi, có năng lực thực hiện thành công các kế hoạch mở rộng. Những doanh nghiệp này về
cơ bản đã hoạt động ổn định trong lĩnh vực kinh doanh các ngành hàng theo xu hướng tiêu

dùng, vận hành ở những thị trường bị phân khúc mạnh và đang tăng trưởng nhanh, là những
thị trường có nhiều cơ hội phát triển hấp dẫn.
Để biết thêm thông tin về
http://www.mekongcapital.com.
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