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Kính gửi:
Ban Biên tập Báo Đầu tư và Ban Tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam 2020 xin gửi
tới Quý Ông/Bà và Quý Công ty lời chào trân trọng.
Sau 11 năm tổ chức, Diễn đàn M&A Việt Nam - sự kiện do Báo Đầu tư và AVM
Vietnam phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - đã trở thành sự
kiện thường niên lớn nhất Việt Nam về mua bán - sáp nhập doanh nghiệp và kết nối đầu
tư. Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của gần 450 diễn giả, trên 5.000 lãnh đạo cấp cao của
các quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn, các tập đoàn, các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.
Dù phải tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 12 - năm 2020 vẫn tiếp tục nhận được sự
quan tâm sâu sắc của đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Diễn đàn
năm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GEM (TP.HCM) vào thứ Năm, ngày 24
tháng 11 năm 2020.
Với chủ đề “Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới/Upsurging in the new
normal”, Diễn đàn M&A Việt Nam 2020 sẽ thảo luận các cơ hội M&A trong giai đoạn
bình thường mới khi Việt Nam đứng trước cơ hội lớn đón dòng vốn đầu tư dịch chuyển
ra khỏi các thị trường lớn nhưng kém an toàn sau dịch Covid-19; cơ hội từ các hiệp định
thương mại mới, từ việc sửa đổi luật pháp về đầu tư kinh doanh, trong đó có những quy
định cởi mở hơn, minh bạch hơn cho hoạt động M&A; cơ hội từ việc đẩy mạnh hoạt
động M&A của nhiều tập đoàn lớn trong chiến lược tái cơ cấu, hoàn thiện hệ sinh thái,
chuỗi giá trị…
Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 12 sẽ có các hoạt động chính sau:
 Hội thảo chính với các diễn giả hàng đầu Việt Nam & quốc tế;
 Vinh danh Thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2019 - 2020;
 Phát hành Đặc san Toàn cảnh thị trường M&A 2019 - 2020;
 Khoá đào tạo quốc tế về Chiến lược M&A.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý Công ty tham gia Diễn đàn với các hình
thức: tham gia đối tác, tài trợ và quảng bá thương hiệu, giới thiệu doanh nghiệp, trao đổi
cơ hội đầu tư tại Diễn đàn và các ấn phẩm của Diễn đàn.
Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.
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