Extell New York Regional Center (ENYRC) thông qua chương
trình đầu tư định cư EB-5 mang đến cho nhà đầu tư cơ hội
nhận thẻ xanh Mỹ bằng visa EB-5.
Đầu tư EB-5 qua ENYRC được thiết kế để đáp ứng yêu cầu về tạo
việc làm của chương trình EB-5 và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và địa
phương. Mỗi đầu tư EB-5 qua ENYRC cung cấp nguồn tài chính cho
các dự án phát triển đẳng cấp thế giới tại New York mà các dự án này
được lựa chọn cẩn thận với mục tiêu mang đến cho nhà đầu tư cơ
hội đầu tư EB-5 ít rủi ro.
CHƯƠNG TRÌNH EB-5

TÒA THÁP KIM CƯƠNG QUỐC TẾ

Tạo việc làm, Chuyển dịch vốn,
Đầu tư Định cư

Đã hoàn thành:
Nguồn I — $50 triệu
Nguồn II —$25 triệu

Năm 1990, Quốc hội đã ủy thác cho
chương trình EB-5 tạo việc làm cho
công dân Mỹ khi khuyến khích đầu tư
vốn nước ngoài. Sau đó, chương
trình thí điểm tạo vùng khuyến khích
đầu tư được thông qua thành luật.
Sở Di Trú Hoa Kỳ giám sát việc nhập
cư hợp pháp vào Hoa Kỳ như đã
được Quốc Hội Mỹ ủy thác.
Thông tin chi tiết, vui lòng xem trang
web: www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Cơ hội đầu tư EB-5 đầu tiên đã kêu
gọi thành công 75 triệu USD cho dự
án Tòa Tháp Kim Cương Quốc Tế
(IGT) của Tập đoàn Extell. Công ty
Quỹ Tòa Tháp Kim Cương Quốc Tế
(50 triệu USD) và Tòa Tháp Kim
Cương Quốc Tế Quỹ II (25 triệu USD)
của đã tạo thành phương tiện đầu tư
gộp để cho Công ty Extell GT (IGT)
vay.
Để tìm hiểu về dự án đầu tư, vui lòng
liên lạc chúng tôi: 212-221-3137,
Info@eb5extell
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