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Ấn phẩm này gồm một số thông tin giả định tương lai, rất khó đảm bảo tính chính xác và 
có thể phát sinh sai lệch, vì vậy chúng tôi không đảm bảo kết quả thực tế sẽ đúng như 
kết quả dự báo tại các thông tin giả định tương lai này.

Thông tin tại đây không nhằm kêu gọi mua bán, đầu tư chứng khoán. Nội dung kêu gọi 
mua bán, đầu tư căn cứ duy nhất vào biên bản điều lệ đầu tư (PPM) và chúng tôi khuyến 
khích đọc kỹ toàn bộ nội dung PPM trước khi đầu tư. Căn cứ PPM, chứng khoán được 
chào bán trên cơ sở được miễn, không bị buộc phải tuân thủ đăng ký niêm yết hoặc 
chuẩn mực nội dung trong yêu cầu niêm yết của Đạo Luật Chứng Khoán; chỉ có thể bán 
cho nhà đầu tư thỏa điều kiện về đăng ký miễn niêm yết; không thể bán lại trừ một số 
trường hợp cực kỳ đặc biệt; và cuối cùng là có rủi ro về mất tiền đầu tư và quyền lợi di 
trú. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ chứng nhận hay chấp thuận từ SEC hay bất kỳ tổ chức 
chính phủ nào đối với chứng khoán, điều khoản kêu gọi đầu tư, hoặc tính chính xác hay 
trọn vẹn của các tài liệu về mời gọi đầu tư.

(C) Biên soạn bởi IMM US Capital Management vào tháng 09/2020. Mọi quyền lợi liên 
quan đã được bảo hộ.

MỤC LỤC
in Hollywood
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1 Whisky Hotel, Hollywood

Whisky Hotel gồm 7 tầng và 132 phòng, 
theo mô hình boutique hotel (khách sạn cao 
cấp quy mô nhỏ), tọa lạc tại trung tâm 
Hollywood, California trong khu vực giao 
nhau giữa đại lộ Hollywood Boulevard và 
Wilcox Avenue. Dự án gồm khu lobby 
bar-restaurant (nhà hàng kết hợp quầy bar 
đặt tại sảnh) theo phong cách rượu whisky, 
và khu lounge bar sân thượng.

Dự án thuộc sở hữu của ông Adolfo Suaya - 
chủ nhà hàng kiêm nhà đầu tư/phát triển bất 
động sản nổi tiếng người Mỹ gốc Argentina. 
Dự án hiện tại đã được cấp đủ vốn. Bên Cấp 
Vốn Vay Ưu Tiên Cho Thi Công là Ngân 
Hàng Bank Hapoalim, B.M.; phần vốn còn lại 
do chính Chủ Sở Hữu đổ vào. 

Dự án đã khởi công vào 2020, dự kiến hoàn 
thành đầu năm 2022 và sẽ tạo hơn 778 việc 
làm, đạt 455% số việc làm dự trữ.

Nguồn vốn từ EB-5 sẽ dùng trả nợ vay bắc 
cầu đã sử dụng trang trải chi tiêu EB-5 thỏa 
điều kiện và các khoản thiếu hụt của dự án.

Về

in Hollywood
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Whisky Hotel, Hollywood

NHÀ HÀNG SẢNH VÀ HÀNH LANG PHÒNG
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Whisky Hotel
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Whisky Hotel, Hollywood

PHÒNG
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Whisky Hotel
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Whisky Hotel, Hollywood

LOUNGE BAR SÂN THƯỢNG
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Whisky Hotel
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TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

Local News - Eater Los Angeles US  - New York Post



Scotland news - Scottish Field Korean News - Sommelier Times

Food and Wine News

Italian Editorial News - Editorial Le Italiano



ĐIỂM NỔI BẬT DỰ ÁN

Adolfo Suaya, nhân vật có tiếng trong Ngành Dịch Vụ Ăn Uống/Giải Trí, là nhà đầu tư bất động sản 
người Mỹ gốc Argentina, kiêm chủ nhà hàng, chủ khách sạn và dẫn chương trình truyền hình.

Chủ Sở Hữu cam kết hoàn vốn đầu tư EB-5.

Dự án cam kết 100% lợi ích thành viên góp vốn tại Doanh Nghiệp Thương Mại Mới EB5 (EB-5 NCE).

Refinitiv, thuộc Blackstone and Thomson Reuters, đã cung cấp báo cáo thẩm định về Chủ Sở Hữu 
và Công Ty – đây là báo cáo thẩm định thông tin tài chính, pháp lý và cá nhân để đảm bảo không 
tiềm ẩn tình trạng cờ đỏ.

Refinitiv đã cung cấp báo cáo kiểm tra tài sản cá nhân.

Báo cáo thẩm định tuân thủ EB-5 từ Luật Sư Độc Lập, đảm bảo dự án và mọi hồ sơ liên quan tuân 
thủ các quy định EB-5.

EB-5 chỉ chiếm một phần nhỏ trong cấu trúc vốn, cụ thể 22%. Dự án không phụ thuộc vào Vốn EB- 
5 vì đã được cấp vốn đủ.

Khoản Vay Ưu Tiên Từ Ngân Hàng đã chốt, đồng nghĩa ngân hàng đã duyệt và chấp thuận Chủ Sở 
Hữu, Dự Án, Ngân Sách Thi Công, Lịch Trình, và khả năng thành công dự án.

Dự án đã khởi công và dự kiến hoàn thành đầu 2022.
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Đơn Vi Quản Lý Thi Công đã ký kết Hợp Đồng Đảm Bảo Giá Tối Đa, đồng nghĩa dự án được đảm 
bảo hoàn công trong mức giá đưa ra.

Chủ Sở Hữu đã ký cam kết hoàn công để hoàn thành Khách Sạn.

Địa điểm – Dự án tọa lạc trực tiếp tại trung tâm Hollywood, khu giao nhau giữa đại lộ Hollywood 
Boulevard và Wilcox Ave với nhiều điểm thu hút khách du lịch và các loại hình giải trí về đêm.

Giá trị thẩm định CBRE đạt $78.1 triệu, tạo 40% dự trữ để hoàn vốn.

Khả năng hoàn vốn cao vì thời điểm hoàn vốn trùng với hai sự kiện thế giới diễn ra tại Los 
Angeles là World Cup 2026 và Olympics 2028, tăng lượng khách du lịch và đặt phòng khách sạn. 
Nhờ đó giúp tăng doanh thu dự án cũng như khả năng tái cấp tài chính hoặc thậm chí tăng khả 
năng bán lại lúc thị trường cao điểm.

Dự án sẽ tạo 778 việc làm, gấp 5 lần số lượng việc làm cần thiết đối với mọi nhà đầu tư EB-5. 
Các Nhà đầu tư EB-5 sẽ cần tối đa 140 việc làm.

IMM US Capital Management là đơn vị quản lý độc lập, hỗ trợ liên lạc và đại diện quyền lợi tốt 
nhất của nhà đầu tư; đã có thỏa thuận sử dụng dịch vụ kế toán quỹ và giải pháp quản lý với NES 
Financial, đơn vị quản lý lớn nhất đối với quỹ EB-5, nhờ đó nhà đầu tư được phép truy cập vào 
hồ sơ cá nhân bằng tài khoản đăng nhập riêng.

10

11

12

13

14

15

16



Hollywood Walk of Fame Universal Studio Hollywood Bowl Paramount Pictures studio Griffith Observatory

Canyon Hollywood Forever Cemetery Hollywood Dell Beverly Hills City of Los Angeles

Whisky Hotel, Hollywood13

VỊ TRÍ
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Whisky Hotel
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ĐỊA CHỈ: 1717 WILCOX AVENUE



Whisky Hotel, Hollywood15

THỎA ĐIỀU KIỆN
VÙNG TEA CỦA USCIS

Địa chỉ: 1717 Wilcox Avenue, Los Angeles, CA 90028
Vùng điều tra dân số: Vùng 1902.01
TEA: Đủ điều kiện Đầu Tư $900.000

Hôm 04/07/2020, cơ quan Impact DataSource phát hành báo 
cáo phân tích và chứng nhận vị trí dự án thuộc vùng TEA có tỷ lệ 
thất nghiệp cao, dựa trên các số liệu thống kê lao động mới nhất 
của ACS.
Tỷ lệ thất nghiệp tại địa điểm đặt dự án là 14,6.%, vượt ngưỡng 
yêu cầu là 8,9%.

TẠO VIỆC LÀM
• Tổng việc làm: 778,3
• Tổng việc làm tối đa cần thiết: 140
• Dự trữ việc làm: 455%
• Số việc làm đối với mỗi nhà đầu tư: 55,5

Việc làm thỏa điều kiện CHỈ tính đối với Thi Công Dự Án. 
Việc làm thỏa điều kiện CHỈ tính đối với Việc Làm
Gián Tiếp và Việc Làm Kéo Theo.
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VỊ TRÍ – VÙNG TEA THỎA ĐIỀU KIỆN

Ước Tính Thất Nghiệp Tại Vùng Điều Tra Dân Số Được Chọn
Dựa trên ACS 14 -18 

Vùng Điều Tra Dân Số Lực Lượng Lao Động
Là Công Dân Có Việc Làm Thất Nghiệp Tỷ Lệ Thất

nghiệp
Vùng 1902.01, Hạt Los Angeles, CA 1,455 1,243 212 14.6%
Tổng: 1,455 1,243 212 14.6%
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TIẾN TRÌNH

2015

2017-2018

Q1 2020

Q1 2022

Thi công KCS WEST: 2026-2028

Mua Đất

Ủy Ban Quy Hoạch Los Angeles 
cấp Thư Xác Nhận và Dự Án 
được cấp phép thi công.

Dự án dự kiến hoàn công

Dự án dự kiến hoàn công

Dự Án tận dụng 2 sự kiện lớn 
thế giới tổ chức tại Los Angeles 
để bán lại hoặc tái cấp tài chính 
dự án từ năm thứ 6 đến thứ 8:

• World Cup 2026
• Olympics 2028

Whisky Hotel, Hollywood

LỊCH TRÌNH DỰ ÁN
& MỐC THỜI GIAN CHÍNH

Thi Công
BẮT ĐẦU

2 NĂM
Ngày hoàn tất

ĐẢM BẢO 
Giá Trị Tối Đa

HOÀN TẤT DỰ ÁN

Thi Công
2 năm



Thông Tin EB-5

ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
(Tính đến Q3/2020)
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• Vốn Chủ Sở Hữu: $21,75 triệu
• Vay Ngân Hàng: $35 triệu
Vốn EB-5 “Nguồn vốn từ EB-5 sẽ dùng trả nợ vay bắc 
cầu đã sử dụng trang trải chi tiêu EB-5 thỏa điều kiện 
và các khoản thiếu hụt của dự án.”

19

TỔNG VỐN HÓA
$56,75 TRIỆU

Vốn đầu tư EB-5 sẽ dùng trả nợ vay bắc cầu 
đã sử dụng trang trải chi tiêu EB-5 thỏa điều 
kiện và các khoản thiếu hụt của dự án.

VỐN EB-5

Whisky Hotel, Hollywood

VAY NGÂN HÀNGVỐN CHỦ SỞ HỮU
T�NG V�N HÓA  

$56,75 TRI�U
62%

38%
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NGÂN SÁCH DỰ ÁN – NGUỒN VÀ SỬ DỤNG

Thông Tin EB-5 

NGUỒN VÀ SỬ DỤNG

Tóm Tắt Chi Phí Thi Công

Đất*

Chi Phí Phần Mềm

Chi Phí Phần Cứng

$                       9,000,000 

$                       9,239,675 

$                     38,511,325

$                     56,751,000 

$                     35,000,000 

$                     12,600,000 

$                       9,151,000 

$                     56,751,000 

$                     35,000,000 

$                     21,751,000 

$                     56,751,000 

Cấu Trúc Vốn Hiện Tại

62%

38%

22%

62%

16%

Vốn Chủ Sở Hữu

Vay Ngân Hàng

Cấu Trúc Vốn Sử Dụng EB-5

Vay Ngân Hàng

Vốn Từ EB-5*

Vốn Chủ Sở Hữu

Vốn dùng để trả nợ vay bắc cầu và các khoản thiếu hụt của dự án.

Báo Cáo Thẩm Định CBRE 2019.  Đất đã thanh toán đủ tiền mua và được toàn quyền sử dụng
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• Hoàn vốn dự kiến từ 2026 đến 2028.
• Phía dự án hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5 bằng tiền có được từ bán 
lại hoặc tái cấp tài chính bất động sản.
• Hai sự kiện lớn sẽ giúp tăng doanh thu, tạo điều kiện tái cấp tài chính 
hoặc bán lại:
    + FIFA World Cup 2026 tổ chức tại Los Angeles
    + Olympics 2028 tổ chức tại Los Angeles
• Các sự kiện trên giúp tăng lượng du lịch và doanh thu, thu hút các 
đơn vị tiềm năng Cho Vay hoặc mua lại.

HOÀN VỐN
ĐẦU TƯ

• Dự án sẽ cam kết 100% lợi ích thành viên góp vốn đối với các nhà đầu tư EB-5.
• Chủ Sở Hữu đã thỏa thuận ký cam kết thỏa thuận hoàn tiền.

BẢO ĐẢM
/CAM KẾT

Whisky Hotel, Hollywood
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KẾ HOẠCH RÚT VỐN/TỶ SUẤT HOÀN VỐN

Thông Tin EB-5

GIÁ TRỊ ỔN ĐỊNH*

Thu Nhập Ròng Từ Vận Hành

Tỷ Suất Vốn Hóa Ổn Định

Thuế Suất Hiệu Quả

Tỷ Suất Vốn Hóa Kết Hợp

Giá Trị Ước Tính Khi Đạt Ổn Định (Sở Hữu Hoàn Toàn)

$         6,463,000

7%

1.1963%

8.20%

$        78,852,210

 $             907,000

$        77,945,210

61%

$       47,641,000

$       78,100,000

$        43,100,000

342%

$           (779,452)

$        78,100,000

Giá Trị Cho Thuê Khi Đạt Ổn Định

Trừ Chi Phí Bán Lại (1,0%)

Giá Trị Ổn Định
*Báo Cáo Thẩm Định CBRE tháng 06/2019

TRƯỜNG HỢP TÁI CẤP TÀI CHÍNH

Tỷ Lệ Cho Vay Trên Giá Trị

Vốn Mục Tiêu Xin Tái Cấp

Doanh Thu Thuần Từ Bán Lại

Doanh Thu Thuận Sau Khi Trả Nợ

Dự phòng*

Dựa trên Tổng Vốn EB-5 là $12.600.000 và Doanh Thu Thuần Sau Khi Trả Nợ

TRƯỜNG HỢP BÁN LẠI DỰ ÁN

Trừ Thuế Bất Động Sản
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÀ ĐẦU TƯ
TẠI WHISKY HOTEL

Nhà Đầu Tư EB-5

Thành Viên

Company (EB-5 NCE)
Whisky Hotel Investors, LLC

Manager: IMM U.S. Capital Management, LLC

Adolfo Suaya

Hollywood Hotel LLC

Đơn Vị Phát Triển
(DN Tạo Việc Làm EB-5)

Whisky Hotel, LLC
Quản lý: Adolfo Suaya

Guacha Grill
Công Ty Quản Lý

Đầu Tư Vốn

Quyền Thành Viên

THỎA THUẬN CAM KẾT QUYỀN THÀNH VIÊN
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Đơn Vị Quản Lý IMM U.S. Capital Management, LLC

Whisky Hotel Investors, LLC

$12.600.000 (14 Thành Viên)

$900,000

$70,000

6 Năm với 2 đợt gia hạn, mỗi đợt 1 năm

Lợi Nhuận Ưu Tiên Hàng Năm Của NCE là 6,5%. Nhà đầu tư
EB-5 được chia khoảng 1/13 Lợi Nhuận Ưu Tiên Hàng Năm,
đồng nghĩa mỗi nhà đầu tư hưởng khoảng 0,5% lợi nhuận.

1. Chủ Sở Hữu Bảo Đảm hoàn vốn bằng Thỏa Thuận Bảo Đảm.
2. Thỏa Thuận Cam Kết Quyền Thành Viên đối với lợi ích của
nhà đầu tư
778
456%

Doanh Nghiệp Thương Mại Mới EB-5

Tổng Gọi Vốn:

Tiền Đầu Tư:

Phí Quản Lý

Thời Hạn:

Lợi Nhuận Ưu Tiên:

Bảo Đảm/Cam Kết:

Việc Làm Tạo Ra:
Việc Làm Dự Trữ:

ĐIỀU KHOẢN EB-5 TẠI WHISKY HOTEL

CHƯƠNG TRÌNH VISA EB-5

TIỀN ĐẦU TƯ EB-5 VÀ PHÍ

Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5 (EB-5) thuộc quản lý của Sở Di Trú Và Nhập Tịch 
Mỹ (USCIS) tạo cơ hội cho công dân nước ngoài thỏa điều kiện được cấp thường trú 
nhân hợp pháp sinh sống tại Mỹ dưới hình thức đầu tư vào dự án có chấp thuận của 
USCIS và từ đó tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian tại Mỹ.

Khoản đầu tư tối thiểu thỏa điều kiện vào Dự Án là $900.000. Ngoài ra vốn đầu tư này 
còn có khoản phí quản lý $70.000.

Nhà đầu tư không được rút hay sử dụng vốn đầu tư ($900.000) trong thời hạn đầu 
tư cho đến khi hoàn vốn. Để nhà đầu tư được nhận thẻ xanh thường trú, mỗi khoản 
đầu tư $900.000 phải tạo ra 10 việc làm. Nhà đầu tư có trách nhiệm tự tìm kiếm luật 
sư cố vấn di trú riêng và nên tự thẩm tra thẩm định kỹ lưỡng.
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CHỦ SỞ HỮU KIÊM
NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Ông Adolfo Suaya là nhà đầu tư bất động sản 
người Mỹ gốc Argentina kiêm chủ nhà hàng, 
chủ khách sạn, và người dẫn chương trình 
truyền hình. Ông đã thành lập và đầu tư vốn 
cho nhiều nhà hàng, quán bar ở khu vực Nam 
California như Gaucho Grill, Dolce, the Lodge, 
Osaka, và các cơ sở khác. Ngoài ra, ông còn 
đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình truyền 
hình trong series truyền hình Latin American 
Foodie and Foodie Trips của kênh Sun 
Channel. Suaya sở hữu nhiều khách sạn tại 
Uruguay và Argentina.

Suaya mở nhà hàng đầu tiên là Gaucho Grill tại 
đại lộ Sunset Boulevard vào 1986. Khoảng 
1996, ông mở rộng thành chuỗi nhà hàng 
Gaucho Grill gồm 12 chi nhánh. Đến 2003, 
ông tiếp tục mở Dolce Enoteca e Ristorante. 
Vào 2006, ông làm chủ kiêm điều hành 15 nhà 
hàng khu vực Nam California gồm Memphis, 
Bella Cucina, The Lodge, Geisha House, Sushi 
Roku, và nhiều nhà hàng khác. Ngoài ra ông 
còn đang tiến hành mở thêm hai nhà hàng 
khác có tên là Nightclub và BlackSteel.

Năm 2008, Suaya mở rộng hoạt động trong 
lĩnh vực nhà hàng khách sạn, khai trương 
khách sạn nghỉ dưỡng Casa Suaya tại José 

Ignacio, Uruguay. Hai năm sau, ông tiếp tục mở 
quán bar The Surly Goat ở West Hollywood trên 
Đại lộ Santa Monica Boulevard. Năm 2011, số 
lượng nhà hàng, quán bar Suaya có cổ phần đã 
tăng thêm 3 từ con số đỉnh điểm 17, gồm The 
Surly Goat, BoHo và Osaka (mở cùng năm 
2011).

Cùng năm, Suaya đảm nhận vai trò dẫn 
chương trình cho series truyền hình của Sun 
Channel mang tên Latin American Foodies. 
Chương trình tập trung khu vực Mỹ Latin, theo 
chân Suaya khám phám nhiều địa điểm ăn 
uống để trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Vào 2013, Suaya tiếp tục mở quán bar ở 
Beverly Hills mang tên The Phoenix, tọa lạc Đại 
lộ La Cienega Boulevard. Sau nhiều lần mở rồi 
lại đóng, đến 2016 Suaya chuyển cơ sở này về 
Los Angeles và tái thương hiệu thành whiskey 
bard The Phoenix LA.

Năm 2015, ông mở khách sạn thứ hai là Hotel 
Clásico tại Palermo Hollywood, Buenos Aires. 
Bên cạnh đó ông cũng mở thêm khách sạn 
Casa Suaya Condo Hotel, thương hiệu đồng 
hành với khách sạn Casa Suaya tại José 
Ignacio.
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ADOLFO 
SUAYA
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN
CỦA CHỦ SỞ HỮU

Whisky Hotel, Hollywood



28

CASA & CONDO SUAYA

  • Resort theo loft style (phong cách công nghiệp) 
và phòng bungalow riêng tư
  • Ngay Bãi Biển Jose Ignacio, một trong những 
bãi biển xếp hạng top tại Uruguay

HOTEL CLASICO

  • Boutique Hotel tọa lạc tại Palermo Hollywood, 
Bueno Aires
  • TripAdvisor xếp hạng thứ 47 trong top 480 
Khách Sạng tại Buenos Aires

Thông Tin EB-5 
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KCS West – Kajima Corporation 

KCS West là công ty con của Kajima USA, chi 
nhánh Kajima Corporation tại Mỹ.

Thành lập năm 1840, Kajima là một trong 
những công ty lâu đời và lớn nhất tại Nhật.

KCS West đóng vai trò Tổng Thầu kiêm Quản 
Lý Thi Công, giám sát và quản lý toàn bộ quá 
trình thi công.

KCS West đã ký kết hợp đồng Đảm Bảo Giá 
Tối Đa với phía Dự Án, đồng nghĩa dự án được 
đảm bảo không bị vượt ngân sách đưa ra.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THI CÔNG
WHISKY HOTEL

Whisky Hotel, Hollywood
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN CỦA KCS WEST

Long Beach Hilton

Four Seasons – Beverly Hills, CA Embassy Suites 
Hotel – Glendale, CA

Whisky Hotel, Hollywood
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Whisky Hotel

Avenue of the Arts Hotel – Costa Mesa, CA

The Westin Anaheim Disneyland Resort

Bank of Irvine – Irvine, CA

Thông Tin EB-5 
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DỰ ÁN ĐÃ PHÁT TRIỂN CỦA KCS WEST

Four Season Resort - Hawaii

LAX Hyatt House – LAX Airport Ritz Carlton – San Francisco

Whisky Hotel, Hollywood
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Whisky Hotel

Courtyard Marriott 
– Monterey Park, CA

Ritz Carlton – San Francisco
DoubleTree by Hilton Downtown
Los Angeles

Thông Tin EB-5 
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ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỐN EB-5:

IMM U.S. Capital Management, LLC có hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp 
dịch vụ tài chính và hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực EB-5.

THÀNH TÍCH DẪN ĐẦU NGÀNH

Whisky hotel, Hollywood

Gọi vốn và quản lý Quỹ EB-5
trị giá hơn $300 triệu

$300+

Hơn 600 hồ sơ I-526
có chấp thuận (100%
chấp thuận dự án)

600

Hơn 300 hồ sơ I-829
có chấp thuận (100%
chấp thuận)

300+

36 nhà đầu tư được hoàn vốn

36
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QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

• RA QUYẾT ĐỊNH

IMM sẽ kiểm soát việc ra quyết định.
 
Cụ thể, với các dự án khác, Trung Tâm Vùng hoặc Đơn Vị Quản Lý Quỹ sẽ ra 
quyết định mà không có sự tham gia của IMM, nên quyết định có thể hoặc 
không thể tối ưu nhất đối với nhà đầu tư. IMM có khả năng đảm bảo mọi quyết 
định đưa ra sẽ trên cơ sở quyền lợi tốt nhất của nhà đầu tư.

• MINH BẠCH

IMM có toàn quyền truy cập vào các hồ sơ và thông tin tài chính dự án, tạo điều 
kiện chắc chắn các hồ sơ được IMM xem xét và báo cáo đầy đủ hàng năm.

• LIÊN LẠC

IMM đóng vai trò liên lạc trực tiếp với phía Dự Án và Nhà Đầu Tư, tạo điều kiện 
phản hồi hiệu quả nhanh chóng mọi thắc mắc từ nhà đầu tư.
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ĐỐI TÁC/ĐỘI NGŨ EB-5

Michael Kester là Đối Tác và Chuyên Gia Kinh Tế 
EB- 5 Chính của Impact DataSource – đơn vị tư vấn, 
phân tích và nghiên cứu kinh tế đặt trụ sở tại Austin, 
TX. Trong 20 năm qua, Impact DataSource đã hoàn 
thành hơn 2.500 phân tích tác động kinh tế trong tất 
cả các lĩnh vực công nghiệp trên khắp Mỹ cho các 
công ty, dự án và hoạt động liên quan. 

Michael được vinh danh là “Nhà Kinh Tế EB-5 Hàng 
Đầu” trong ngành trong 4 năm liên tục (2016, 2017, 
2018, 2019 - Tạp Chí EB-5 Investors Magazine). 
Michael thuộc ủy ban biên tập EB-5 của Invest in the 
USA (IIUSA), đưa ra nhiều quan điểm dưới góc nhìn 
kinh tế học và là tác giả của một số bài báo cho Tạp 
Chí Kinh Doanh Trung Tâm Vùng

NES Financial, công ty thuộc tập đoàn JTC Group, 
là một đơn vị đi đầu về cung cấp giải pháp hành 
chính bên thứ ba đối với các lĩnh vực đầu tư tác 
động Mỹ, quỹ tư nhân Mỹ, chiến lược trì hoãn thuế 
1031 exchange, và nhiều thị trường đặc trưng khác. 
Các giải pháp ứng dụng công nghệ của công ty giúp 
hợp lý hóa và hiệu quả nhiều phương pháp tối ưu 
mới trong các lĩnh vực phức tạp này, cụ thể đơn giản 
hóa giao dịch tài chính chuyên môn, giảm kinh phí 
khối hỗ trợ/hậu cần (back office), hạn chế gian lận và 
lạm dụng, đồng thời giúp đảm bảo an toàn, minh 
bạch và tuân thủ quy định trong từng giai đoạn của 
quá trình đầu tư. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo 
tại nesfinancial.com.

Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz, P.C. 
(“Baker Donelson”) đóng vai trò cố vấn cho trung tâm vùng 
và doanh nghiệp thương mại mới trong công tác chuẩn bị 
kêu gọi đầu tư. Do đó, Baker Donelson không đại diện lợi 
ích nhà đầu tư. Baker Donelson có đội ngũ hơn 650 luật 
sư và cố vấn chính sách công hoạt động tại hơn 30 khu 
vực với 21 văn phòng tại Mỹ và là công ty luật lớn thứ 64 
tại Mỹ.

Robert C. Divine là lãnh đạo Bộ Phận Định Cư Toàn Cầu 
của Baker Donelson. Giai đoạn 07/2004-11/2006 ông 
Divine đảm nhiệm vai trò Trưởng Cố Vấn và có thời gian 
được ủy nhiệm Quyền Giám Đốc Sở Di Trú Và Nhập Tịch 
Mỹ (USCIS). Ông là tác giả cuốn sách Immigration Practice 
(Hành Nghề Di Trú), chuyên luận hành nghề dài 1600 trang 
về mọi khía cạnh luật di trú Mỹ, hiện tại đã phát hành Tái 
Bản Lần 15 (xem tại www.jurispub.com). Ông đã hành 
nghề luật di trú kể từ 1986 và đã đảm nhiệm Chủ Tịch của 
nhiều hội đồng thuộc Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Mỹ. Ông còn 
từng là Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Association to Invest in the 
USA (IIUSA) – hiệp hội các trung tâp vùng EB-5. Dưới sự 
lãnh đạo của ông, Baker Donelson đáp ứng đa dạng nhu 
cầu pháp lý của trung tâm vùng, các đơn vị phát triển dự 
án, và cả nhà đầu tư, gồm các nhu cầu về di trú, chứng 
khoán, kinh doanh, bất động sản, thuế, người nước 
ngoài, điều tra chính phủ, kiện tụng.

    Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz, P.C. và 
Robert Divine không xác nhận hay khuyến khích bất kỳ cơ 
hội đầu tư vì bất kỳ mục đích gì, do đó nhà đầu tư tiềm 
năng nên tự tiến hành thẩm định đánh giá tính xác thực cơ 
hội đầu tư để xem có phù hợp với các mục đích tài chính 
hay định cư hay không với sự hỗ trợ từ các đơn vị tư vấn, 
cố vấn chuyên môn độc lập.



QUYỀN LỢI
KHI ĐẦU TƯ EB-5

• Hình thức đầu tư với lộ trình lên thường trú nhân cho nhà đầu tư và cả gia đình 
2 thế hệ (vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi)

• Không yêu cầu ngoại ngữ

• Không yêu cầu tiêu chuẩn học vấn và kinh doanh

• Chủ thẻ xanh có quyền đi lại và làm việc ở bất cứ nơi nào tại Mỹ

• Con cái Nhà Đầu Tư có quyền theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại Mỹ 
với cùng mức học phí như Cư Dân và Công Dân Mỹ

• Có cơ hội được trợ cấp tài chính và nhận học bổng - chỉ áp dụng với Chủ Thẻ   
Xanh và Công Dân

• Nhà đầu tư và cả gia đình 2 thế hệ có quyền nộp đơn xin lên quốc tịch Mỹ

• Một trong cách xin quyền cư trú tại Mỹ nhanh nhất



Ấn phẩm này gồm một số thông tin giả định tương lai, rất khó đảm bảo 
tính chính xác và có thể phát sinh sai lệch, vì vậy chúng tôi không đảm 
bảo kết quả thực tế sẽ đúng như kết quả dự báo tại các thông tin giả 
định tương lai này.

Thông tin tại đây không nhằm kêu gọi mua bán, đầu tư chứng khoán. 
Nội dung kêu gọi mua bán, đầu tư căn cứ duy nhất vào biên bản điều 
lệ đầu tư (PPM) và chúng tôi khuyến khích đọc kỹ toàn bộ nội dung 
PPM trước khi đầu tư. Căn cứ PPM, chứng khoán được chào bán 
trên cơ sở được miễn, không bị buộc phải tuân thủ đăng ký niêm yết 
hoặc chuẩn mực nội dung trong yêu cầu niêm yết của Đạo Luật 
Chứng Khoán; chỉ có thể bán cho nhà đầu tư thỏa điều kiện về đăng 
ký miễn niêm yết; không thể bán lại trừ một số trường hợp cực kỳ đặc 
biệt; và cuối cùng là có rủi ro về mất tiền đầu tư và quyền lợi di trú. Hiện 
tại vẫn chưa có bất kỳ chứng nhận hay chấp thuận từ SEC hay bất kỳ 
tổ chức chính phủ nào đối với chứng khoán, điều khoản kêu gọi đầu 
tư, hoặc tính chính xác hay trọn vẹn của các tài liệu về mời gọi đầu tư.

(C) Biên soạn bởi IMM US Capital Management vào tháng 09/2020. 
Mọi quyền lợi liên quan đã được bảo hộ.




