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GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN INDOCHINA CAPITAL
Indochina Capital là một trong những doanh nghiệp tư vấn, đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam được
thành lập năm 1999. Tập đoàn và các công ty thành viên đã gặt hái được thành công trong nhiều lĩnh vực hoạt động
khác nhau, bao gồm phát triển bất động sản (Indochina Kajima), tư vấn đầu tư bất động sản (Indochina Strategic), và
dịch vụ quản lý đầu tư chứng khoán (Indochina Capital Advisors).
Indochina Capital đã phát triển nhiều dự án thương mại và nhà ở nổi bật tại tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội, bao gồm tòa
nhà 63 Lý Thái Tổ (Hà Nội), River Garden (tp.HCM) hay Indochina Plaza Hà Nội và một số khu phức hợp nghỉ dưỡng
và nhà ở cao cấp khác, trải dài theo bờ biển nguyên sơ của Việt Nam, trong đó phải kể đến những dự án mang tính
biểu tượng như khu nghỉ dưỡng sang trọng Four Seasons The Nam Hai (Hội An), Six Senses Côn Đảo và Hyatt
Regency Đà Nẵng Resort and Spa.
Hiện nay, Indochina Capital đang triển khai các cơ hội đầu tư và phát triển bất động sản mới tập trung chủ yếu tại Việt
Nam thông qua liên doanh Indochina Kajima (ICC-Kajima) với Tập đoàn Kajima, một trong những nhà thầu và nhà
phát triển bất động sản lớn và uy tín hàng đầu Nhật Bản. Bên cạnh đó, Indochina Capital cũng hợp tác với Vanguard
Hotels để ra mắt liên doanh Indochina Vanguard và Wínk Hotels, một thương hiệu khách sạn có tầm nhìn chiến lược
để thay đổi và tái định nghĩa phân khúc dịch vụ lưu trú sang trọng ở mức giá tầm trung (affordable luxury) tại khu vực
Đông Dương. Wínk Hotels là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế sáng tạo, công năng hiện đại với nền tảng giá trị văn
hóa và truyền thống Việt Nam. Khách sạn đầu tiên trong chuỗi Wínk Hotels, được phát triển và thuộc sở hữu của ICCKajima, tọa lạc tại 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, tp.HCM và dự kiến sẽ khai trương vào quý 4 năm 2020. 10 dự án
khách sạn trong chuỗi Wínk Hotels tại tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số thành phố lớn khác như Hải Phòng, Cần
Thơ, Hội An và Tuy Hòa cũng sẽ sớm được triển khai. Indochina Capital cũng đã trở thành cổ đông chiến lược của
Toong – doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển và điều hành chuỗi không gian làm việc chung (co-working
space) tại Việt Nam. Toong sẽ quản lý các không gian làm việc chung tại mỗi khách sạn trong chuỗi Wínk Hotels.
Với bộ phân tư vấn Indochina Strategic, Indochina Capital cũng đã chuyển mình trở thành một trong những đơn vị
hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, phát triển bất động sản, tư vấn giao dịch mua bán, sáp nhập,
điều chỉnh cơ cấu vốn cho các dự án bất động sản.
Bộ phận quản lý đầu tư chứng khoán Indochina Capital Advisors của Indochina Capital cũng là một trong những đơn
vị quản lý đầu tư với bề dày kinh nghiệm lớn nhất tại Việt Nam, hoạt động từ năm 2004. Tỷ lệ lợi nhuận trung bình của
các Tài khoản Quản lý Riêng của ICA cao hơn VNIndex trong suốt 12 trên 16 năm qua.
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ABOUT INDOCHINA CAPITAL CORPORATION
Founded in 1999, Indochina Capital is one of Vietnam’s leading real estate, investment and financial services firms.
Through its subsidiaries, Indochina Capital has established itself as one of the country’s leading real estate developers
(Indochina Land and Indochina Kajima), real estate investment consultants (Indochina Strategic), and most
experienced capital markets investment managers (Indochina Capital Advisors).
Indochina Capital has developed prominent commercial and residential projects in Hanoi and Ho Chi Minh City (HCMC),
including 63 Ly Thai To (Hanoi), Indochina Plaza Hanoi and River Garden (HCMC) and several resort and residential
developments along Vietnam’s pristine coast, most notably the renowned luxury resorts Four Seasons The Nam Hai
(Hoi An), Six Senses Con Dao, and Hyatt Regency Danang Resort and Spa.
Today the Company is engaged in a number of new real estate development and investment opportunities through
Indochina Kajima (ICC-Kajima), its Vietnam focused partnership with Kajima Corporation, one of Japan’s largest and
most prestigious contractors and real estate developers.
In addition, Indochina Capital has teamed up with Vanguard Hotels to create Indochina Vanguard and roll out Wínk
Hotels, a visionary hospitality brand redefining affordable luxury in the region, which blends modern, creative design
and functionality with traditional Vietnamese values. The first Wínk Hotel at 75 Nguyen Binh Khiem, District 1, HCMC,
developed and owned by Indochina Kajima, will open in November 2020. An additional 10 Wínk Hotels in HCMC,
Hanoi, Danang and several secondary Vietnamese cities such as Hai Phong, Can Tho, Hoi An and Tuy Hoa are in the
pipeline. Indochina Capital has also taken a strategic stake in Toong, Vietnam’s leading co-working space company,
which will manage a co-working space facility in each Wínk Hotel.
Indochina Capital’s award-winning advisory and brokerage arm, Indochina Strategic, is a leader in Vietnam in real
estate finance, M&A and development consultancy.
Indochina Capital’s equities division Indochina Capital Advisors invests in Vietnam’s capital markets on behalf of its
clients and boasts an unrivaled track record since 2004, topping the VN Index in 12 of the last 16 years.
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