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 THÔNG BÁO 
Về việc hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên  

và Excelsior Capital Vietnam Partners, L.P 

 

Kính gửi cộng đồng CISS, 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên ("KNE Group") vui 

mừng thông báo đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư cùng Excelsior Capital Vietnam 

Partners, LP. ("ECVP") để tiếp tục phát triển sâu rộng hệ thống giáo dục do KNE Group 

đầu tư, bao gồm các trường CIS, BCIS, AES, CVK và khối các công ty dịch vụ phục vụ 

cho toàn hệ thống.  

ECVP là quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity - PE Fund) thứ 6 của Excelsior Asia 

Capital ("Excelsior"), được thành lập cho mục đích đầu tư vào Việt Nam. Excelsior được 

thành lập vào năm 1998, là một công ty cổ phần tư nhân tại Châu Á, đã huy động và 

quản lý sáu PE Fund và bốn công cụ đồng đầu tư kể từ khi thành lập. Các thị trường 

trọng tâm bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc.  

Việc hợp tác với ECVP sẽ không chỉ giúp KNE Group bổ sung thêm nguồn tài 

chính quan trọng cho hoạt động của các trường và mở rộng hệ thống mà còn mang đến 

sự hỗ trợ thiết thực về nhân lực cũng như kinh nghiệm quản lý, giúp KNE Group phát 

triển ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong lĩnh vực giáo dục. 

Nhân dịp này, Hội đồng Quản trị của KNE Group cũng sẽ bổ sung thêm 02 thành 

viên mới từ ECVP là ông Gary M. Lawrence và ông Hoàng Xuân Chính. Ông Trịnh 

Quang Đồng sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị KNE Group và bà Nguyễn Thị 

Kiều Oanh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ mới. 

Ông Hoàng Xuân Chính, Tổng Giám đốc của ECVP, phát biểu: "Chúng tôi tin 

rằng khoản đầu tư này sẽ cho phép các nhà sáng lập KNE Group, Excelsior và tất cả các 

bên liên quan khác đạt được nhiều mục tiêu bao gồm nâng cao cơ hội giáo dục, thúc đẩy 

và phát triển các chương trình giảng dạy xã hội cũng như cung cấp một khoản đầu tư 

vững chắc. Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với KNE Group để xây dựng 

một nền tảng vững mạnh, giải quyết nhu cầu về dịch vụ giáo dục chất lượng với giá cả 

hợp lý. " 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, đồng sáng lập, Người đại diện theo pháp luật KNE 

Group, chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Excelsior để tiếp tục phát 

triển và cải thiện các dịch vụ giáo dục của chúng tôi. Sự hợp tác này đánh dấu một cột 

mốc phát triển rất quan trọng đối với chúng tôi sau hơn 10 năm hoạt động trên thị 

trường giáo dục. Với nguồn lực và kinh nghiệm quản lý nhiều hơn từ Excelsior, chúng tôi 

tin rằng sự hợp tác này sẽ giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu chiến lược và hiện thực 

hóa tầm nhìn dài hạn của mình. " 

Hội đồng Quản trị KNE Group tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác mới cùng 

ECVP sẽ giúp các trường thuộc hệ thống nâng cao năng lực tài chính và quản lý để mang 

đến ngày càng nhiều hơn lợi ích cũng như cơ hội phát triển trong môi trường giáo dục 

chất lượng cao cho tất cả các em học sinh thân yêu của chúng ta.  

Để biết thêm thông tin về đối tác Excelsior Capital Vietnam Partners, L.P, vui 

lòng truy cập trang web của Công ty: www.excelsiorcapitalasia.com 

Xin chúc toàn thể cộng đồng CISS luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy năng 

lượng. 

Ban Lãnh đạo KNE Group 
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