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Nhằm cập nhật kết quả kinh doanh Quý 2/2020, cũng 
như tình hình về các dự án, thông tin về kế hoạch và 
tiềm năng phát triển dài hạn của cổ phiếu BCG, Tập 
đoàn Bamboo Capital phối hợp cùng Công ty Chứng 
khoán Yuanta tổ chức buổi “Hội nghị gặp gỡ nhà đầu 
tư” với chủ đề: “Kết quả kinh doanh Q2/2020 và kế 
hoạch 6 tháng cuối năm”.
Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào 15h00 ngày 
07/08/2020 thông qua hình thức họp trực tuyến, phát 
sóng trên trang fanpage của Bamboo Capital, fanpage 
của Chứng khoán Yuanta và Kênh Youtube của Bamboo 
Capital.
- Livestream qua Fanpge của Bamboo Capital: 
https://www.facebook.com/BambooCapitalGroup/
- Livestream qua Fanpge của Chứng khoán Yuanta Việt 
Nam: https://www.facebook.com/YuantaVietnam/
- Livestream qua Kênh Youtube của Bamboo Capital: 
https://www.youtube.com/BambooCapitalGroup

Theo BCTC hợp nhất Quý 2/2020 của 
Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh 
thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 
522 tỷ đồng, tăng 11,4% so với Quý 2 năm 
2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 18,75 
tỷ đồng, giảm 38,14 tỷ đồng tương đương 
67% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. 
Nguyên nhân chủ yếu là do kết quả kinh 
doanh của các công ty liên doanh, liên kết 

chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch 
COVID-19 trong suốt 6 tháng đầu năm. 

Đáng chú ý, tính tới thời điểm 
30/6/2020 quy mô tài sản của Bamboo 
Capital đạt mức 13,16 ngàn tỷ đồng, tăng 
81,38% so với đầu năm. Con số này phản ánh 
thực tế rằng trong 6 tháng đầu năm Bamboo 
Capital vẫn tiếp tục mạnh mẽ nâng cao quy mô 
kinh doanh các dự án ở mảng bất động sản cũng 
như năng lượng điện tái tạo. Bamboo Capital 
vẫn đang và sẽ tiếp tục đi trên con đường đẩy 
mạnh, phát triển nhằm tạo dòng tiền tốt và ổn 
định theo đúng cam kết với các cổ đông.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ BCG

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q2/2020
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Ngày 22/07/2020, trong khuôn khổ Diễn 
đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 
tại Hà Nội, BCG và TPBank ký kết thỏa 
thuận hợp tác nguyên tắc về việc tài trợ 
11.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng 
tái tạo trong vòng 2 năm.

Theo đó, 8.000 tỷ đồng sẽ được dùng cho 
các dự án điện gió với tổng công suất 
650MW tại tỉnh Cà Mau, Vũng Tàu, Sóc 
Trăng, Trà Vinh; 2.000 tỷ đồng dành cho 
Nhà máy điện mặt trời 330MW tại Bình 
Định, 1.000 tỷ đồng để triển khai các dự án 
điện mặt trời áp mái.

BAMBOO CAPITAL NHẬN TÀI TRỢ 11.000 TỈ ĐỒNG TỪ 
TPBANK CHO CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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BAMBOO CAPITAL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Sáng ngày 27/06/2020, CTCP Bamboo 
Capital tổ chức thành công Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2020 để thông 
qua các kết quả, kế hoạch kinh doanh và 
các định hướng chiến lược trong thời 
gian tới. Đồng thời, Đại hội đã bầu Thành 
viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2020, công 
ty đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau 
thuế lần lượt tăng 24%, 31% tương 
đương đạt 1.913 tỷ đồng và 184 tỉ đồng 
chủ yếu đến từ mảng bất động sản. 

Bước sang năm 2021, BCG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5 lần lên 917 tỷ 
đồng, kỳ vọng trên dựa vào các dự án năng lượng mặt trời và bất động sản sẽ có điểm 
rơi doanh thu vào năm này. Bắt đầu từ 2021, công ty sẽ đi vào giai đoạn tăng trưởng cao 
và ổn định.

NEWSLETTER | QUÝ 2 -  2020



Ngày 29/05/2020, tại tỉnh Bình Định, CTCP 
Tầm nhìn Năng lượng sạch – Công ty thành 
viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital 
(BCG) đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy 
năng lượng mặt trời Phù Mỹ với công suất 
330MW.

Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ là dự 
án nhà máy năng lượng mặt trời có quy mô 
lớn nhất tại Bình Định với vốn đầu tư hơn 
6.200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 380ha 
với tổng công suất thiết kế là 330MW. Dự án 
do CTCP Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng 
Sạch – Công ty thành viên trực thuộc BCG 
Energy trực tiếp triển khai.

KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
PHÙ MỸ 330MW
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BCG LAND VÀ DỰ ÁN CASA MARINA PREMIUM
THẮNG LỚN TẠI DOT PROPERTY VIETNAM AWARDS 2020

KHAI TRƯƠNG TÒA NHÀ BAMBOO CAPITAL GROUP

Ngày 24/07/2020, tại TP. HCM, trong khuôn khổ Giải 
thưởng Dot Property Vietnam Awards 2020, CTCP 
BCG Land trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital 
(BCG) đã vượt qua sự tuyển chọn gắt gao và cạnh 
tranh từ nhiều doanh nghiệp bất động sản và vinh dự 
giành được giải thưởng “Best Sustainable Developer 
Vietnam 2020” (Nhà phát triển bất động sản bền 
vững hàng đầu Việt Nam 2020). 

Đồng thời, dự án Casa Marina Premium do BCG Land 
phát triển cũng giành giải “Best resort villa & tourism 
complex 2020” (Biệt thự nghỉ dưỡng và Khu phức 
hợp du lịch tốt nhất năm 2020).

Ngày 04/05/2020, Tập đoàn Bamboo 
Capital (BCG) đã tổ chức Lễ Khai 
trương Tòa nhà Bamboo Capital 
Group tại 27C Quốc Hương, Phường 
Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM. Đây sẽ là 
địa chỉ văn phòng làm việc mới của 
CTCP Bamboo Capital và một số công 
ty thành viên.

Việc hoạt động trong một tòa nhà độc 
lập cho phép BCG chủ động trong 
thiết kế, bố trí cho phù hợp với nhu 
cầu về tiện ích sử dụng. Bên cạnh đó, 
các đơn vị có thể tổ chức hội họp, sự 
kiện, tiếp đón nhà đầu tư trong điều 
kiện tốt nhất. 

Điều này minh chứng cho giá trị ưu việt và bền 
vững mà dự án Casa Marina Premium mang lại, 
cũng như thể hiện được tầm nhìn chiến lược, 
năng lực và trách nhiệm của BCG Land đối với 
từng sản phẩm bất động sản (BĐS).
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Ngày 30/06/2020, UBND huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) 
đã tổ chức lễ khởi công 5 cây cầu do CTCP BCG Energy – 
công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital 
– tài trợ 5 tỉ đồng. 

Các công trình cầu mới có tải trọng tối thiểu 5 tấn, mặt 
cầu rộng 4m, trụ cầu bê tông cốt thép đúc sẵn và dầm 
cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trước đó, ngày 30/05/2020, Tập đoàn Bamboo Capital 
tài trợ hơn 3,3 tỷ đồng xây dựng 02 cây cầu dân sinh tại 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

KHỞI CÔNG 7 CÂY CẦU TẠI LONG AN VÀ BÌNH ĐỊNH
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Lễ xúc đất khởi công 02 cây cầu thuộc chương trình Cầu Nông thôn 
tại tỉnh Bình Định



Văn phòng đại diện: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. HCM

Điện thoại: +84 8 62.680.680
Fax No: +84 8 62.99.11.88

Website: bamboocap.com.vn
Facebook: facebook.com/BambooCapitalGroup

Youtube: youtube.com/BambooCapitalGroup

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư CTCP Bamboo Capital: 
irbcg@bamboocap.com.vn

Bamboo Capital Group

Đăng ký nhận Newsletter hoặc mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ:


