Lễ công bố quyết định đầu tư và khai trương VIDIFI

VIDIFI.,JSC chính thức ra mắt với số vốn 5.000 tỷ VND

Vidifi sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng các công trình CSHT

Sáng 8/1, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) đã chính
thức ra mắt tại Hà Nội với số vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) góp 51%, Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) góp 29%, Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng
(Vinaconex) góp 10% và Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group) góp 10%.

Vidifi sẽ hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng các
công trình giao thong, đường sá, khu công nghiệp, khu đô thị, các khu dịch vụ, hậu cần, đầu tư
tài chính, chứng khoán và các ngành nghề khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trước mắt, Vidifi được Thủ tướng giao nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải
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Phòng (Đường 5 mới) theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư lên tới 24.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vidifi còn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính - chứng khoán và một số ngành
nghề khác.

Cũng tại lễ ra mắt, Bộ trưởng GT-VT Hồ Nghĩa Dũng đã thay mặt Chính phủ công bố quyết
định của Thủ tướng về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư dự án đường ôtô cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng.

Dự án có chiều dài 105,5 km với điểm đầu là đường vành đai III TP. Hà Nội và điểm cuối là Đập
Đình Vũ, quận Hải An (Hải Phòng).

Minh Yến (VTC News)
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