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Thông báo liên quan đến việc tham gia các Dự án điện gió trên bờ
tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
(Không tiết lộ thông tin về tiến độ dự án)
Như đã công bố trong “Thông báo liên quan đến việc tham gia vào các dự án điện gió trên bờ tại tỉnh Quảng Trị,
Việt Nam” vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, công ty RENOVA, Inc (gọi tắt là RENOVA) đang triển khai phát triển và
xây dựng cụm nhà máy điện gió trên bờ có tổng công suất 144 MW với mục tiêu vận hành thương mại trước
tháng 10 năm 2021.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng các công ty dự án đã ký kết thành công hợp đồng thu xếp các khoản vay
“xanh” tài trợ dự án với các tổ chức tài chính, trong đó đứng đầu là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Khoản
vay được tài trợ bởi ADB, Tổ chức Tín dụng Xuất khẩu Úc (EFA) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
và được cấp “chứng nhận xanh” theo tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (Climate
Bonds Initiative) giành cho các khoản vay và trái phiếu góp phần giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu.
Để hiện thực hóa tầm nhìn "Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Châu Á", RENOVA
sẽ tiếp tục phát huy tối đa năng lực nội tại của doanh nghiệp trong việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại
khu vực châu Á, nơi nhu cầu về năng lượng tái tạo đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Các thông tin được công bố khác: Việc thu xếp vốn lần này không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công
ty.
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