HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
- Quỹ đầu tư Civitas Capital phân tích dự án an toàn.
- Dự án EB-5 mới nhất của Civitas Capital.
- Đôi nét về hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam trong
năm 2015.
- Chính phủ Hoa Kỳ nói gì về chương trình EB-5 trong năm
2016.
Xem tiếp
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ĐĂNG KÝ

KHU CĂN HỘ BISHOP ARTS GATEWAY
- Bishop Arts Gateway nằm ngay trung tâm của Bishop
Arts District. Đây là một trong những khu đô thị nổi
tiếng nhất tại Dallas.
- Thị trường chung cư tại Dallas luôn bền vững, bằng
chứng là tốc độ cho thuê tăng trưởng luôn vượt mức
5% trong vòng 12 tháng qua.
- Đây là dự án nhà tập thể thứ 13 được gây quỹ bởi
Civitas EB-5 Capital. Kế hoạch kinh doanh cho dự án
đã được sự chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).
- Alamo Manhattan đảm bảo hoàn thành xây dựng và
ngân sách.
- Chiến lược hoàn vốn: Thế chấp bằng tất cả vốn cổ
phần trong dự án và $11.25 triệu TIF tài trợ từ thành
phố.
- 100% việc làm yêu cầu sẽ được tạo ra sau khi hoàn
thành xây dựng. Điều này được đảm bảo từ nhà phát
triển.
Xem tiếp

THÔNG TIN KHÁCH MỜI
- Nhà đồng sáng lập công ty Civitas Capital Group.
- Trong hơn 20 năm, ông Anchia đã là một luật
sư làm việc trực tiếp với các công ty luật quốc tế
hàng đầu tại Hoa Kỳ.
- Ông cũng là một Đại Biểu Nhà Nước trong cơ
quan lập pháp Texas, nơi ông là Chủ Tịch của ủy
ban thương mại Quốc Tế và liên giao Chính Phủ.
- Ông được sự bổ nhiệm của Tổng Thống Barack
H. Obama phục vụ trong Ủy Ban tư vấn về Chính
sách Thương mại và đàm phán, cố vấn cho Đại
diện Thương mại Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan
đến đầu tư và thương mại quốc tế.
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