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 28 tháng 2, 2018


Tên liên hệ
Địa chỉ
Địa chỉ2	
Thành phố, Bang/Tỉnh
Mã Zip/Postal



MỤC ĐÍCH: ĐỀ NGHỊ VAY NGÂN HÀNG


Kính gửi [TÊN LIÊN HỆ],

[TÊN CÔNG TY] là một công ty [CÔNG NGHIỆP HOẶC THỊ TRƯỜNG] cao cấp nổi tiếng về tính toàn vẹn, chất lượng và xuất sắc trong quản lý. Trong [SỐ] năm, doanh thu bán hàng hàng năm tăng trên [SỐ TIỀN] đô la.

[TÊN CÔNG TY] được thành lập bởi [TÊN CHỦ TỊCH] dưới dạng [NÊU CỤ THỂ] vào [THÁNG, NĂM]. Trong [NĂM] kết hợp các hoạt động bao gồm [MÔ TẢ] mang tới doanh thu bán hàng tổng [SỐ TIỀN].

Công ty tăng trưởng đều đặn từ khi bắt đầu hoạt động, và hợp nhất vào [NGÀY], (xem Phụ lục 1, Điều lệ Hợp nhất). Trong năm [NĂM] đã đạt được tổng doanh thu bán hàng [SỐ TIỀN]. Trong năm [NĂM], các hợp đồng đã ký kết thể hiện rằng Tổng doanh thu bán hàng dự kiến sẽ đạt [SỐ TIỀN] (Xem Phụ lục 2, Backlog hiện tại). 

Công ty có địa chỉ tại [ĐỊA CHỈ THUÊ] tại [ĐỊA CHỈ]. Các hoạt động thuộc Nhóm Công nghiệp Tiêu chuẩn SIC [SỐ] và [SỐ]. Chủ sở hữu là [TÊN CHỦ TỊCH]

[TÊN CÔNG TY] tham gia vào [SỐ] các hoạt động cụ thể:

	[HOẠT ĐỘNG THỨ NHẤT]
	[HOẠT ĐỘNG THỨ HAI]
	[HOẠT ĐỘNG THỨ BA]


[%] Tổng doanh thu bán hàng là từ [HOẠT ĐỘNG]. Hiện tại đang có [SỐ] nhân sự cố định trên bảng lương và [SỐ] nhân công hợp đồng trừ các công ty ký hợp đồng thầu phụ (Xem Phụ lục 3 để biết sơ yếu lý lịch).  

Các Mục tiêu Ngắn hạn của Công ty (trong vòng 3 năm tới) là tăng hoạt động trong tất cả các Phòng ban, và đạt được mức lợi nhuận hàng năm, ròng sau thuế, của [SỐ TIỀN] trong năm [NĂM]. Các mục tiêu dài hạn là duy trì mức hoạt động kinh doanh hiện tại đạt được đến năm [NĂM], và sau đó chuyển vào [HOẠT ĐỘNG] và [HOẠT ĐỘNG].

Để thực hiện các mục tiêu này, công ty cần:

	Một khoản vay [SỐ TIỀN] ở mức Cơ bản cộng [%]. Khoản vay này sẽ được sử dụng cho các chi phí trong thời gian tới bao gồm [MÔ TẢ], [MÔ TẢ] và [MÔ TẢ]. Khoản này sẽ được thanh toán trong [SỐ] năm. 


	Một dòng tín dụng [SỐ TIỀN] để tận dụng các khoản giảm giá sẵn có, tránh các khoản phạt liên quan, và mở rộng vào các khu vực có lợi nhuận cao cần có dòng tiền mặt dương.  



Các viễn cảnh cho [TÊN CÔNG TY] tiếp tục tăng trưởng rất tốt, với các hợp đồng [NĂM] đang thực hiện đã vượt mức [SỐ TIỀN] 
Đối với vốn chủ sở hữu, công ty có tài sản là [SỐ TIỀN] (Xem Phụ lục 4, Bảng cân đối tính đến ngày/tháng/năm). Ngoài ra, các chủ sở hữu của công ty sẵn lòng đề nghị bổ sung thêm dưới dạng thế chấp thứ cấp nơi ở với giá trị ước tính [GIÁ TRỊ]. Địa chỉ nơi ở này là [ĐỊA CHỈ]

Mục tiêu chung của công ty là làm thỏa mãn phân khúc thị trường có yêu cầu [MÔ TẢ ĐIỀU KHÁCH HÀNG ĐANG TÌM KIẾM], đồng thời duy trì mức tăng trường đều trong doanh số bán hàng để có thể duy trì công ty trong [SỐ] năm. [TÊN CHỦ TỊCH] đã tăng danh tiếng của mình lên mức công ty được coi là lựa chọn được khuyến cáo do sự tuyệt vời trong [CÁC SẢN PHẨM] và quản lý của mình. 

Nghiên cứu thị trường cho thấy [MÔ TẢ DỮ LIỆU MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG] dự kiến sẽ theo đuổi thị trường này một cách mạnh mẽ. (Xem Phụ lục 5 để biết dữ liệu về các phân khúc thị trường của chúng tôi). 


Các mục tiêu tài chính

Các mục tiêu tài chính của [TÊN CÔNG TY] trong vài năm tới như sau:

 
NĂM
NĂM-NĂM
Bán hàng
[GIÁ TRỊ]
[GIÁ TRỊ]
Thu nhập ròng sau thuế
[GIÁ TRỊ]
[GIÁ TRỊ]

 
Đề nghị xem kế hoạch kinh doanh đính kèm và đề xuất vay, và tất nhiên quý Ngân hàng có thể yêu cầu nếu cần bất kỳ thông tin hoặc nội dung giải thích bổ sung nào. Tôi sẽ gọi cho Ông trong khoảng 1 tuần để bố trí một buổi hẹn để có thể thảo luận trực tiếp về khoản vay. 

Tôi hi vọng sẽ có mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với [NGÂN HÀNG]
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Tên
Chức vụ
(800) 123-4567
Email của bạn@tên công ty.com 



