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Mục lục
• Về chúng tôi

• Tầm nhìn & sứ mệnh của chúng tôi

• Lịch sử phát triển

• Shire Oak Vietnam

• Thông điệp từ CEO

• Mô hình kinh doanh

• Đội ngũ của chúng tôi

• Các dự án tại Việt Nam

• Các đối tác chiến lược

• Trách nhiệm xã hội



Về chúng tôi
Được thành lập bởi Shire Oak Energy vào năm 2017, Shire Oak International là nhà đầu tư 
và phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở các nước đang phát triển và các 
nền kinh tế mới nổi. Sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi là trở thành đơn vị tiên phong trong 
việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo.

Công ty hiện có văn phòng tại Jakarta, Indonesia, Baghdad, Bogotá, Capetown và tại Việt 
Nam - trụ sở chính trong khu vực.
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720Dự Án

Danh mục 
triển khai:

(44 nghìn tỷ đồng)
USD $1.9
Tổng giá trị

tỉ

Việt Nam
110 MW
800 MW

Nam Phi
1.0 GW

Colombia
1.3 GW

Ecuador
40 MW

Indonesia
1.5 GW

Vương quốc Anh

: 365MW

: 140MW : 320MW

Dự án đang vận hành Dự án đang phát triển Mặt trời Thuỷ triều Gió



Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (năng lượng thủy triều, năng 
lượng mặt trời và năng lượng gió) trên toàn cầu. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp 
100% năng lượng có thể tái tạo cho các nhà máy và tập đoàn muốn có nguồn điện 
xanh. Chúng tôi tập trung vào các nền kinh tế mới nổi, nơi các nhà máy nhiệt điện 
than vẫn đang được lên kế hoạch xây dựng.

Chúng tôi có một đội ngũ gồm những người giàu kinh nghiệm chuyên môn, năng lực 
mang tầm quốc tế và mong muốn cống hiến cho xã hội.

TẦM NHÌN 
của Shire Oak International

Đóng góp 1% doanh thu cho các sáng kiến 
đa dạng sinh học để bảo vệ hành tinh của chúng ta

 SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI 

1
Giúp doanh nghiệp
đạt được phát thải ròng bằng “0”2
Mang đến một nền tảng đầu tư đáng tin cậy 
cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo3
Nâng cao nhận thức
về năng lượng tái tạo4
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Wind Energy Ltd. 
Thành lập vào năm 2002 với tên gọi Wind Energy Ltd. và trở 
thành nhà phát triển trang trại gió độc lập lớn thứ hai ở 
Scotland, sau đó được AES mua lại vào năm 2006 với danh 
mục đầu tư 967MW đang được phát triển.

2002

Low Carbon Investors
Sử dụng nguồn tài chính thu được từ việc bán Wind Energy Ltd. 
Chúng tôi là nhà tài trợ và quản lý quỹ của cơ sở ươm mầm khởi 
nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh, Low Carbon Accelerator, 
quỹ năng lượng mặt trời đầu tiên của Tây Ban Nha và sáng lập 
Low Carbon Downing Solar VCT cho năng lượng mặt trời áp 
mái, nhà đầu tư NLMT áp mái đầu tiên của Vương quốc Anh.

2006

Thành lập Low Carbon Group (www.lowcarbon.com) 
Nhóm Low Carbon được thành lập (www.lowcarbon.com). 
Low Carbon Group trở thành nhà phát triển số 1 về năng 
lượng mặt trời ở Anh. Low Carbon hiện là đối tác tái tạo của 
Vitol Energy và đã cho phép triển khai hơn 500 triệu bảng vốn 
vào cơ sở hạ tầng tái tạo với hơn 700 MW đã được phát triển.

2010

Shire Oak xây dựng Tidal Lagoon Power
Tidal Lagoon Power sử dụng doanh thu từ các dự án điện mặt 
trời của Shire Oak để đi tiên phong trong việc phát triển một 
đầm phá thủy triều đầu tiên nằm ở Vịnh Swansea, xứ Wales, và 
tích hợp với một nhóm đầm phá trên khắp Quần đảo Anh.
Phát triển đầm phá thủy triều đầu tiên nằm ở Vịnh Swansea, xứ 
Wales.

2012

Thành lập Shire Oak Energy
Chúng tôi bán carbon thấp cho nhà đầu tư. 
Chúng tôi đã phát triển 365MW năng lượng mặt trời (NLMT), 
bao gồm trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất ở Anh cho 
đến nay, Trang trại West Raynham (49,9MW) và trang trại 
năng lượng mặt trời lớn nhất ở Wales - Trang trại Rose 
Cottage (29,8MW).

2012

Shire Oak International
Nhận thấy tính cấp thiết cần ngừng sử dụng than ở Đông 
Nam Á, chúng tôi thành lập Shire Oak International Ltd. với thị 
trường trọng tâm là Việt Nam, sau đó mở rộng sang Indonesia, 
Zimbabwe, Nam Phi và Colombia.

2017

Cùng nhìn lại lịch sử công ty từ những ngày đầu thành lập đến thời điểm 
Shire Oak International có mặt tại Việt Nam vào năm 2017.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN



Shire Oak Energy đã thành lập công ty con - Shire Oak International vào 
năm 2017 trước những con số đáng báo động về Việt Nam. 
Một báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy Việt Nam sẽ trở 
thành quốc gia phát thải carbon dioxide lớn thứ tư vào năm 2030 do tốc 
độ tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực sản xuất mà nước này đang trải qua 
và kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng bằng nhiệt điện than.
Báo cáo thứ hai của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên Nhiên chỉ ra rằng, 
Việt Nam có cơ hội vàng để đi trước các quốc gia khác và chuyển thẳng 
sang năng lượng điện “xanh” mà không cần đầu tư thêm nhà máy điện 
than nào. Từ thực tế này, chúng tôi quyết định đến Việt Nam để góp phần 
phát triển năng lượng điện “xanh”.

SHIRE OAK VIETNAM

Customer success

Engineering

Transaction

Marketing

Operations & 
Maintenance 

and Asset 
Management Acquisition

Finance

Business 
Development

Cơ cấu công ty

Phát triển hệ thống năng lượng mặt trời áp 
mái ở Việt Nam và Indonesia.

Tiên phong và phát triển các liên minh với 
đối tác chiến lược quan trọng để thúc đẩy sự 
phát triển của ngành năng lượng tái tạo.

Tạo ra một nền tảng đầu tư đáng tin cậy. 

Mua lại các dự án năng lượng mặt trời áp 
mái hiện có do các nhà thầu khác xây dựng; 
Tổng công suất hệ thống mà chúng tôi hiện 
đang thu mua lên đến 125 MW. 

Phát triển trang trại gió ngoài khơi.

Tài trợ cho các dự án năng lượng mặt trời và 
năng lượng gió quy mô lớn ở Việt Nam để 
đáp ứng nhu cầu sử dụng 100% năng lượng 
tái tạo.

Phát triển nhà máy điện năng lượng mặt trời 
mặt đất.

Phát triển các hệ thống lưới điện mini trên 
các quần đảo ở Indonesia.

Hoạt động kinh doanh:
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MÔ HÌNH KINH DOANH

MUA BÁN ĐIỆN
TRỰC TIẾP

HỢP ĐỒNG 

Shire Oak International sẽ đầu tư 100% chi phí tư 
vấn, thiết kế, vật tư và lắp đặt hệ thống điện mặt 
trời trên mái nhà xưởng của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp được sử dụng điện từ hệ thống với mức 
giá chiết khấu so với giá điện của EVN.
Trong trường hợp doanh nghiệp không sử dụng 
hết lượng điện sản sinh từ hệ thống, lượng điện 
dư sẽ được bán cho EVN và chia sẻ một phần 
doanh thu cho doanh nghiệp.

MUA LẠI DỰ ÁN
Chúng tôi hiện triển khai mua lại các dự án điện 
mặt trời áp mái đã đi vào hoạt động.

CẬN HOÀN THIỆN
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

Shire Oak International sẽ phát triển hoặc cấp vốn 
cho dự án điện gió trên bờ.
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Tấm quang điện

Dòng điện 
một chiều

Dòng điện 
xoay chiều

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện
xoay chiều

1

2 3

6

4

5

7

1

Biến tần nối lưới2

Công tơ điện năng3

4

Công tơ điện hai chiều5

Phụ tải điện6

Lưới điện 7

Tủ điện phân phối MSB

HỆ THỐNG 
ĐIỆN MẶT TRỜI

SƠ ĐỒ
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LỢI ÍCH
Giảm Hóa Đơn Tiền Điện Mà Không Cần Chi Phí Trả Trước:
Shire Oak International sẽ đầu tư 100% chi phí tư vấn, thiết kế, vật tư 
và lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp được sử dụng điện từ hệ thống với mức giá 
chiết khấu so với giá điện của EVN.
Trong trường hợp doanh nghiệp không sử dụng hết lượng điện sản 
sinh từ hệ thống, lượng điện dư sẽ được bán cho EVN và chia sẻ một 
phần doanh thu cho doanh nghiệp.
Trong 20 năm, một hệ thống lắp đặt công suất 1 MW điển hình có 
khả năng tiết kiệm:

Dịch Vụ O&M Hàng Đầu Trong Ngành:
Đội ngũ O&M giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn khắc phục kịp 
thời các sự cố (nếu có) tại hệ thống. Chúng tôi cũng đảm bảo những 
điều kiện về hiệu suất trong hợp đồng, vì vậy doanh nghiệp có thể 
yên tâm về sản lượng của hệ thống.

Tránh Việc Tăng Giá Điện Hằng Năm:
Bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời áp mái, doanh nghiệp có 
thể hạn chế sự gia tăng chi phí do giá điện tăng cao, đồng thời dễ 
dàng ước tính hóa đơn tiền điện mỗi tháng .

Bảo Vệ Môi Trường:
Năng lượng mặt trời áp mái không tạo ra khí nhà kính (nguyên nhân 
chính gây biến đổi khí hậu và nhiều thiên tai). Trong quá trình 30 
năm, một hệ thống 1 MW có thể: 

Xây dựng thương hiệu và danh tiếng của công ty:
Triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ trở thành một tài sản 
thương hiệu, góp phần cải thiện hình ảnh thương hiệu bởi động thái 
này chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến môi trường và các tác 
động xã hội.
Đạt được các chứng nhận về môi trường:
Nhận tới 20% số điểm cho chứng chỉ LEED và đủ điều kiện đạt nhiều 
chứng nhận khác.

Lượng khí thải carbon
35,000 tấn

Giảm

Cây trồng
120,000

Tương đương

Miền Bắc 

Thời gian

% Chiết khấu 
so với EVN 

Lợi ích tài chính 
ròng USD 

Miền Trung Miền Nam

5 17% - % 17 25% - % 25 32% - %

811,595 1,303,014 1,819,390

20 năm 20 năm 20 năm
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1
Khách hàng ký hợp 
đồng với Shire Oak 
International với những 
quyền lợi về tín chỉ I-REC

Shire Oak International chính thức sở hữu tài khoản đăng ký và tài khoản tham gia trên 
hệ thống Registry, được công nhận bởi tổ chức phi lợi nhuận về tiêu chuẩn tín chỉ năng 
lượng tái tạo (The International REC Standard Foundation). (ID: SOGAPLUT)

3
Shire Oak 
International yêu cầu 
cấp tín chỉ I-REC, quản 
lý hoặc chuyển cho 
khách hàng

2
Shire Oak 
International lắp đặt và 
vận hành hệ thống 
năng lượng mặt trời áp 
mái. Điện năng được 
tạo ra từ hệ thống này 
sẽ cung cấp năng 
lượng cho các hoạt 
động sản xuất và vận 
hành của khách hàng

4
Khách hàng có thể 
giao dịch và chuyển đổi 
tín chỉ I-REC và dùng 
cho tuyên bố sử dụng 
năng lượng tái tạo của 
doanh nghiệp

Trong điều kiện lý tưởng, 
thời gian từ khi ký hợp 
đồng đến khi chuyển tín chỉ 
I-REC đã cấp cho khách 
hàng sẽ là 8 đến 10 tuần.

Tiến độ thực hiện:

Đăng ký dự án điện mặt trời mái nhà

Mở tài khoản giao dịch/ chuyển đổi cho khách hàng

Gửi yêu cầu cấp chứng chỉ I-REC

Cung cấp cho tổ chức cấp chứng chỉ I-REC các giấy tờ cần thiết: 
thống kê báo cáo tài chính, giấy phép đăng ký kinh doanh…

Quản lý hoặc chuyển I-REC đã phát hành theo yêu cầu

Giao dịch hoặc chuyển đổi I-REC theo yêu cầu từ khách hàng

Ký hợp đồng với Shire Oak International

Phối hợp và cung cấp cho Shire Oak International 
các tài liệu cần thiết

Gửi yêu cầu cấp/ giao dịch hoặc chuyển đổi tín chỉ I-REC

* Khách hàng có thể trao đổi thêm với Shire Oak International trong thời gian đàm phán

Phí đăng ký tài khoản cho một hệ thống 1MWp điển hình là 500 EUR. 
(Phí đăng ký và phát hành sẽ thay đổi tùy theo đơn vị phát hành chứng chỉ I-REC vào thời điểm yêu cầu cấp chứng chỉ)

Shire Oak International Khách hàngNhiệm vụ *

NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BÊN (Khách hàng chỉ thực hiện 3 bước đơn giản)

I-REC
CERTIFICATE

ĐẠT ĐƯỢC TÍN CHỈ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
BẰNG VIỆC HỢP TÁC VỚI SHIRE OAK INTERNATIONAL



CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sẽ không phải là một xu hướng nhất thời mà là một điều tất yếu. 

Shire Oak International đặt mục tiêu trở thành đối tác đáng tin cậy cho các tổ chức đang tìm cách xanh 

hóa hoạt động kinh doanh của họ. Hợp tác với Shire Oak International, doanh nghiệp không chỉ đạt 

được các mục tiêu bền vững mà còn gặt hái được nhiều lợi ích kinh tế.

Nhà cung cấp hàng đầuCổ đông và Nhà đầu tư
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ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI
Shire Oak International bao gồm một đội ngũ những người đi đầu, can đảm trong việc 
thách thức sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch và cung cấp các giải pháp 
thay thế năng lượng sạch nhằm thay đổi cục diện ngành năng lượng.

Pete Davies
Giám đốc Tài chính

Nguyễn Thành Nhơn
Giám đốc Chiến lược

Aurele Beaugendre
Quản lý cấp cao O&M

Hoàng Phạm
Trưởng Bộ phận

Pháp Lý

Mike Edge
Giám đốc Tài chính

Chris Honour
Giám đốc 

Chiến lược Kinh doanh
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ANH QUỐC
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TẠI

NHỮNG

St Stephens, UK

St Austell, UK

Hampole, UKSwansea Bay, Wales

Milford Haven

Woolbridge, UK

Rose CottagePortworthy West raynham
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Howton, CornwallCarloggas, Cornwall 

Westmill, Oxfordshire

North Rhins, Dumfries

Homeland Farm, Dorset

North Wales



VIỆT NAM
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TẠI

NHỮNG
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Bắc Giang 2,416 KWP

Hà Nội 1,470.56 KWP 

Quảng Ninh 395.67 KWP 

Hà Nam 3,342.50 KWP 

Nam Định 3,474.90 KWP 

Hải Phòng 9,999 KWP

Thái Bình 1,646.15 KWP Thanh Hoá 997.24 KWP 

Huế 440 KWP
Quảng Nam 4,000 KWP

Quảng Ngãi 2,376 KWP

Đồng Nai 17,420 KWP
TP. Hồ Chí Minh 3168 KWP

Bà Rịa - Vũng Tàu 10,268.58 KWP

Tiền Giang 889 KWP
Trà Vinh 486 KWP

Bến Tre 769 KWP

Hậu Giang 8,100 KWP

Long An 14,676.40 KWP

An Giang 1,464 KWP

Bình Dương 35,188.59 KWP

Tây Ninh 6,189.88 KWP

Bình Phước 460.08 KWP 

Vĩnh Phúc 1470 KWP

110+ MWP110+ MWP



DKSF

KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, 
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Công suất hệ thống: 1,344 kWp

Ngày vận hành: 3/2022

17

Toyota Boshoku
Hà Nội

Số 144, Đường Trần Phú, 
Phường Phúc Thắng, Vĩnh Phúc.

Công suất hệ thống: 1,470 kWp

Ngày vận hành: 21/12/2021

Thiên Kim
KCN Tân Bình, 
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 3,191 kWp

Ngày vận hành: 26/12/2020

Eclat
KCN Mỹ Xuân, 
Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công suất hệ thống: 1,247 kWp

Ngày vận hành: 11/2021



Owen Cabinets
KCN Bàu Bàng,  
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 3,003 kWp

Ngày vận hành: 16/10/2020

Xin Hui
KCN Nam Tân Uyên,  
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 1,634 kWp

Ngày vận hành: 23/12/2020

Cẩm Nguyên Group
Đường Nguyễn Văn Tươi,
Thị xã Bến Lức, Long An.

Công suất hệ thống: 4,488 kWp

Ngày vận hành: 25/12/2020

Dệt may Đồng Khánh
Đức Hòa Hạ, thị xã Đức Hòa, 
Long An.
 
Công suất hệ thống: 4,977 kWp

Ngày vận hành: 27/12/2020

18



Tân Hiệp Phát,
Chu Lai

KCN Tam Hiệp, 
Quảng Nam.

Công suất hệ thống: 4,085 kWp

Ngày vận hành: 12/2020

Fabtek
Phường Khánh Bình, Tân Uyên,  
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 1,105 kWp

Cleanwood
KCN Nam Tân Uyên,  
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 760 kWp

Việt Phú
KCN Cầu Tràm, 
Long An.

Công suất hệ thống: 999 kWp
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Ngày vận hành: 17/12/2020

Ngày vận hành: 21/08/2020

Ngày vận hành: 28/10/2020



Đại Dương 
Phường An Tây, Bến Cát,  
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 2,144 kWp

Ngày vận hành: 30/10/2020

Mekong Bến Tre
KCN Giao Long, 
Bến Tre.

Công suất hệ thống: 769 kWp

Ngày vận hành: 30/12/2020

Daigaku
KCN Mỹ Phước 3,   
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 421 kWp

Ngày vận hành: 28/12/2020

Lê Trần Hải Sơn
KCN Hải Sơn, Đức Hòa,  
Long An.

Công suất hệ thống: 974 kWp

Ngày vận hành: 10/06/2020
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Mekong Tiền Giang
KCN Trung An,
Mỹ Tho, Tiền Giang.

Công suất hệ thống: 891 kWp

Mekong Furniture
KCN Nam Tân Uyên,
Bình Dương.

Công suất hệ thống: 3,247 kWp

Tanifood
Phường Gò Dầu,  
Tây Ninh.

Công suất hệ thống: 5,125 kWp

Ngày vận hành: 29/12/2020

Ngày vận hành: 31/12/2020

Ngày vận hành: 30/12/2020
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Mọi người nói gì về chúng tôi
Shire Oak International luôn nỗ lực trong vai trò một đối tác đáng tin cậy. Lắng nghe những gì mọi 

người nói về chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao chuyên môn và các thành tích ấn tượng của Shire 
Oak International. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Shire Oak International 
làm đơn vị phát triển dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy của chúng tôi.

Ông Huỳnh Thanh Vạn, 
Chủ tịch hội đồng quản trị S Furniture (Clean Wood)

Việt Nam đã sẵn sàng để trở thành một nhà lãnh đạo của khu vực Đông 
Nam Á trong công cuộc chuyển đổi sang nguồn năng lượng bền vững. 
Nước Anh, đặc biệt là các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam như Shire Oak 
International cam kết đồng hành cùng Việt Nam giải quyết vấn đề biến đổi 
khí hậu và đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh.

Ông Gareth Ward, 
Đại sứ Anh tại Việt Nam

Shire Oak International đã đem đến giải pháp rất phù hợp với BOHO. Ban 
đầu khi xây dựng nhà xưởng, BOHO cũng đã đặt câu hỏi cần phải làm gì để 
đóng góp  được một phần vào việc gìn giữ môi trường của Long An. Giải 
pháp mà SOI cung cấp vừa giúp giảm đáng kể chi phí năng lượng, vừa thân 
thiện với môi trường. Tiền điện hàng tháng của BOHO đã giảm xuống 
khoảng 15%. Ngoài ra, có một lợi ích khác đó là nhiệt độ khi vận hành của 
khu xưởng cũng giảm xuống khoảng 5 – 7 độ C. 

Ông Nguyễn Minh Hoàng
Giám Đốc Phát Triển BOHO

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chúng tôi tin rằng, cùng 
với Shire Oak International, chúng tôi có thể đồng hành với mọi doanh 
nghiệp trên hành trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, chung tay bảo 
vệ môi trường.

Ông Phong Phạm, 
Tổng Giám Đốc Vũ Phong

Chúng tôi mong muốn hoạt động sản xuất của mình càng ít ảnh hưởng 
đến môi trường càng tốt, vì vậy chúng tôi đã làm việc với Shire Oak để lắp 
đặt hệ thống 3 MWp điện mặt trời áp mái.

Ông David Giraude, 
Tổng Giám Đốc Mekong Furniture
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Biến đổi khí hậu

Ngoài ra, chúng tôi đóng góp cho các sáng kiến và tổ chức sau:

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến 
mọi vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là các 
quốc gia nằm trong vùng hạ lưu sông Mê Kông. 
Việt Nam là một trong những quốc gia bị đe dọa 
nhiều nhất bởi thiên tai do biến đổi khí hậu. 
Shire Oak International cam kết đồng hành 
cùng Việt Nam để giáo dục trẻ em và cộng đồng 
về chống lại biến đổi khí hậu đồng thời hỗ trợ 
giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Bảo tồn động vật hoang dã 
Hiện tại, Shire Oak International đang tài trợ 
cho Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã của 
Việt Nam (SVW) triển khai các cuộc tuần tra 
chống săn trộm nghiêm ngặt tại bốn điểm 
nóng về đa dạng sinh học. Ngoài ra, chúng tôi 
đang đồng hành cùng SVW trong các chương 
trình giáo dục, giới thiệu những điều thú vị về 
thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

Shire Oak International cam kết dành 1% doanh 
thu của chúng tôi tại Việt Nam để bảo vệ Di sản 
thiên nhiên của tại đây.
Đối với mỗi dự án do chúng tôi phát triển, 1% chi 
phí dự án sẽ được dành để bảo vệ thiên nhiên 
Việt Nam. 



112/11 & 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, 
đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền,  
Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng 410, Lầu 4, Hà Nội Press Club, 
59A Đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, Việt Nam
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