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JOURNAL SQUARE, 
NEW JERSEY
Vào năm 2019, Chính quyền cảng đã bắt đầu 
lập kế hoạch tái phát triển toàn bộ khu đất 
rộng 10 mẫu – hay gọi là Trung tâm Vận tải 
Quảng trường Journal. 

Sáng kiến tái phát triển này là cuộc cách 
mạng mang tính chuyển đổi và có tác động 
lớn nhất đối với khu vực lân cận, với đề xuất 
cải tạo khu đất rộng 6 triệu foot vuông (tương 
đương với diện tích khoảng 558,000 mét 
vuông) như một trung tâm văn hóa phức hợp 
bao gồm các cửa hàng kinh doanh, văn 
phòng, khách sạn, khu dân cư, trung tâm giải 
trí và không gian quảng trường công cộng.

VỊ TRÍ TỌA LẠC

The New York Times - 28/7/2022

"Tính đến tháng 6, Thành phố Jersey là 

thành phố có giá thuê nhà đắt đỏ nhất Hoa 

Kỳ, đứng vị trí đầu so với các thành phố 

nổi tiếng đắt đỏ khác như San Francisco 

và Miami."

RẤT ÍT DỰ ÁN EB5

VƯỢT TRỘI
TRONG KHU VỰC MANHATTAN



Trung tâm vùng chỉ định (Regional Center - RC và
Chủ dự án là độc lập. Tại NYIF, chúng tôi chỉ đại diện
cho quyền lợi tốt nhất của các nhà đầu tư EB5.

Thành phố NYIF JERSEY

Dự án tòa nhà 53 tầng / 622.444 SF (tương đương 57.827 m2 / 605 CĂN HỘ CHO THUÊ với nhiều cửa hàng 
bán lẻ và hầm xe ở tầng một được xây dựng liền kề với Trung tâm Giao thông Vận tải /Trung tâm giao thông 
Journal Square (là một trung tâm giao thông đa phương thức nằm trên Đại lộ Magnolia và Đại lộ Kennedy tại 
Quảng trường Journal thuộc Thành phố Jersey Hoa Kỳ). Và chỉ cần 11 phút đi tàu đến thành phố New York.

DỰ ÁN

THỐNG KÊ

Địa chỉ:

Đáp ứng điều kiện theo TEA Visa mới: 

Nhà đầu tư thuộc diện EB5 

Số lượng việc làm được tạo ra: 

Việc làm tạo ra trên mỗi nhà đầu tư: 

Bảo lãnh hoàn thành công trình: 

YES

80

2,365

30

YES

499 Summit Avenue,
Jersey City NJ

GÓP VỐN

Khoản vay cao cấp:

Đầu tư diện EB5 

Vốn chủ sở hữu: 

Tổng cộng: 

Giá trị thẩm định: 

$64M 19%

$78M 23%

$338M 100%

$385M

$196M 58%

Kinh phí đầu tư:

$800,000

Phí quản lý:

$70,000



Rất ít dự án thành công 100% trong ngành, trung 
tâm vùng chỉ định không vướng đến bất kì vụ kiện 
tụng nào. Một trung tâm hoàn toàn xuất sắc trên 
thị trường.

Kể từ khi thành lập vào năm 2009, trung tâm này 
đã hoàn thành 13 dự án, tất cả đều nằm ở khu vực 
Greater New York. Tất cả các dự án đều thành 
công 100% và 0% kiện tụng. Có thể cung cấp Báo 
cáo kiểm toán tài chính của bên thứ ba.

ABOUT THE REGIONAL CENTER

TẠI NYIF, CHÚNG TÔI KHỞI ĐẦU
BỨT PHÁ, KẾT THÚC VỮNG CHẮC

Các nhà đầu tư theo diện EB5 có 2 mục 
tiêu chính: Thẻ xanh vĩnh viễn & Hoàn vốn 
đầu tư 100%. Trong 12 năm qua, NYIF đã 
đạt được thành tích xác thực thành công 
100% CẢ HAI MỤC TIÊU. Từ đầu đến cuối, 
NYIF chưa bao giờ thất bại ngay cả trong 
điều kiện kinh tế đầy thách thức kể cả đại 
dịch Covid 19 vừa qua.

Quy tắc số 1: 
"Không bao giờ để mất tiền."

Warren Buffett

Quy tắc số 2: 
"Không bao giờ quên quy tắc số 1."

Các dự án phát sinh tổn thất tài chính:

Kiện tụng cổ đông hoặc Thưa kiện dự án:

Số dự án : 

Tỉ lệ phê duyệt dự án: 

Số phê duyệt theo diện I526 

Số phê duyệt theo diện I829 

Gây quỹ: 

Tổng chi phí dự án: 

Số nhà đầu tư hoàn trả: 

Số công việc đã tạo: 

13

100%

2,500

800

§500M

$3B

400

17,054

None

None

Các dự án tái bố trí:                                                  5

Các dự án tái bố trí đã hoàn trả:                                                  3

Tái triển khai các dự án phát sinh tổn thất tài chính:                           None

"Kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2022, không có 

dự án nào dưới sự quản lý của NYIF phải chịu

tổn thất tài chính hoặc đình trệ tiến độ 

thanh toán cho NYIF"

Trích theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán NYIF quý 2 năm 2022

www.nyifund.com



DEVELOPER

PANEPINTO PROPERTIES
NYIF đã hợp tác thành công với Panepinto Properties 
cùng lịch sử hoàn trả thành công 100% dự án EB5 ở 
Columbus Drive. Tháp Columbus được xây dựng trên địa 
điểm của ga tàu điện ngầm PATH. Ước tính tổng cộng dự 
án bao gồm 1.500 căn nhà ở cao cấp, một khách sạn 152 
phòng, một trung tâm thể dục và spa rộng 30.000 foot 
vuông, một khu vực kinh doanh thực phẩm rộng 30.000 
foot vuông, với các cửa hàng bán lẻ và một nhà để xe có 
sức chứa hàng nghìn ô tô. Trong 20 năm qua, Panepinto 
Properties đã xây dựng 2.800 đơn vị bất động sản nhà ở 
và khách sạn tại các thị trường ngách của Thành phố 
Downtown Jersey và Quảng trường Journal.

www.panepintodevelopment.com

Panepinto là một nhà phát triển bất động sản toàn diện có trụ sở tại Zexi, Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập vào 
năm 1977, Panepinto đã phát triển và nắm giữ hơn 200,000 mét vuông tòa nhà văn phòng ở khu vực New 
Zexi, hơn 5000 căn hộ cao cấp được cho thuê, 20,000 mét vuông không gian thương mại, hơn 4000 bãi đậu 
xe và nhiều cơ sở hệ thống khách sạn.

Panepinto thâm nhập vào Hàn Quốc vào năm 2008. Panepinto và Daewoo Construction (chủ sở hữu của 
Starlake tại Hà Nội hiện nay) đã cùng nhau tham gia vào quá trình đặt nền móng phát triển dự án toàn diện 
của Cơ sở Toàn cầu Incheon Songdao. Dự án bao gồm một khu phức hợp cao , bao gồm hơn 1700 căn hộ 
dân cư và 600 căn hộ thương mại, và khu vực kinh doanh buôn bán rộng 250.000 foot vuông. Panepinto 
được Incheon Metropolis đánh giá là nhà phát triển hàng đầu của Dự án Khuôn viên Toàn cầu Songdao tại 
Hàn Quốc.

VỊ TRÍ TỌA LẠC
PANEPINTO PROPERTIES
1. One Journal Square Plaza
2. Two Journal Square Plaza
3. Three Journal Square Plaza
4. State Square
5. 412  418 Summit Avenue
6. Pathside At Journal Square
7. 574 Summit Avenue
8. 634 Summit Avenue
9. 558  560 Newark Avenue
10. Midtown Professional Center
11. 567 Pavonia Avenue
12. 328342 Central Avenue

13. Harborside Financial Center - 
Plaza 10
14. Trump Plaza I
15. Trump Plaza II
16. 70 Columbus
17. 50 Columbus
18. Marriott Residence Inn
19. 90 Columbus
20. The Gotham
21. Montgomery Greence
22. Canopy Hotel



Hơn 20 năm ttrong ngành cung cấp tư vấn về Nhập cư, Doanh nghiệp & Chứng khoán, 
Đại lý môi giới, Luật điều tiết, Tư vấn đăng ký đầu tư và Đăng ký đạo luật công ty đầu 

tư, Bất động sản, Giao dịch M&A, Thuế và Luật quốc tế/xuyên biên giới

Chuyên môn về EB-5 của chúng tôi:

Trung tâm vùng chỉ định, nhà đầu tư, đại lý môi giới, đại lý di cư ở nước ngoài, quỹ đầu 
tư tư nhân, quản lý quỹ, ngân hàng và cố vấn kinh doanh/cố vấn thuế

Chúng tôi làm việc với ai:

Những gì chúng tôi đã đạt được:

Cơ cấu được mức tăng lớn nhất trong lịch sử EB5

Pháp luật và quy định kiện tụng chống lại USCIS

Cơ cấu được hơn 12 tỷ đô la trong các giao dịch EB5
Hơn 8.000 hồ sơ I526 được nộp với tỷ lệ chấp thuận 99%

GREENBERG TRAURIG, LLP | VĂN PHÒNG LUẬT ĐÃ ĐƯỢC ỦY QUYỀN | 2500 LUẬT SƯ | 43 ĐỊA ĐIỂM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI*

ĐĂNG KÝ BLOG THÔNG TIN CHI TIẾT GTS EB-5 @ WWW.EB5INSIGHTS.COM

KATE KALMYKOV | ĐỒNG CHỦ TỊCH, THỰC HÀNH DI TRÚ VÀ TUÂN THỦ
Kate.Kalmykov@gtlaw.com | 1 973.443.3276

Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á, Mỹ Latinh.

Greenberg Traurig, LLP GreenbergTraurigLLP GT_Law

Greenberg Traurig là nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Greenberg Trauring. LLP và Greenberg Trauring, PA, ©2022 
Greenberg Trauring. LLP. Luật sư theo pháp luật. Đã đăng ký Bản quyền. Luật sư Quảng cáo. “Những con số này có thể bị thay đổi.” 

Đứng vị trí số 1 về đội ngũ luật sư uy tín.

Địa điểm toàn thế giới

#1 ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐỨNG TOP 1,
NHỮNG LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU CỦA MỸ 

CHÚNG TÔI LÀ AI: CÔNG TY BIGLAW HÀNG ĐẦU

GT_Law

GTLAW.COM

CÔNG TY LUẬT DI TRÚ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT


