
Bản tin PwC Tháng 10/2017

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@pwc.com 

Tiêu đề: Đại diện PwC Việt Nam: “Nhà đầu tư Nước ngoài ‘ngại’ tình trạng một Công ty cơ khí đi 
mua cổ phần của công ty địa ốc rồi mua cả ngân hàng bán lẻ”
Tác giả: Huy Nguyên
Nguồn: CafeF đăng ngày 19/10/2017
Đường dẫn bài viết: http://cafef.vn/dai-dien-pwc-viet-nam-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-ngai-tinh-trang-mot-
cong-ty-co-khi-di-mua-co-phan-cua-cong-ty-dia-oc-roi-mua-ca-ngan-hang-ban-le-20171019124343373.chn
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