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NỘI DUNG
Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng gửi đến 
Quý nhà đầu tư các tin tức nổi bật trong quý như sau:

Lễ động thổ Dự án Malibu Hội An
Ngày 10/09/2018

Hội thảo Giải pháp môi trường về 
Dự án Nhà máy điện mặt trời trên 
Hồ Phú Ninh và Hồ Khe Tân 
Ngày 11/09/2018

Lễ động thổ Dự án Nhà máy điện 
mặt trời BCG Băng Dương
Ngày 16/09/2018

BCG Băng Dương ký kết 
Hợp đồng mua bán điện
Ngày 29/10/2018 

BCG đồng tổ chức Hội thảo xúc tiến 
đầu tư tại Hàn Quốc
Ngày 08/10/2018



Vào ngày 10/09/2018, Bamboo Capital 
Group (BCG) đã tổ chức lễ động thổ 
cho dự án Malibu Hội An. Dự án 
Malibu Hội An có vị trí đắc địa, nằm 
trên trục đường được mệnh danh là 
"đại lộ 5 sao" với hàng loạt các resort 
cao cấp trải dài từ Mỹ Khê tới Cửa Đại 
(Quảng Nam). Dự án có tổng mức đầu 
tư gần 2000 tỷ đồng với quy mô dự án 

khoảng 11 hecta, bao gồm 96 căn biệt 
thự và 676 căn hộ condotel, dự kiến sẽ 
bàn giao vào quý 3/2020. Khi đi vào 
hoạt động, dự án hứa hẹn sẽ là một 
trong những khu nghỉ dưỡng hiện đại, 
đẳng cấp 5 sao quốc tế, đóng góp vào 
sự phát triển chung của ngành du lịch 
tỉnh Quảng Nam.
Malibu Hội An sẽ chính thức mở bán 
vào đầu tháng 12/2018 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hà Nội.

01ĐỘNG THỔ DỰ ÁN 
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HỘI THẢO GIẢI PHÁP 
MÔI TRƯỜNG

Ngày 11/09/2018, Công ty Cổ phần 
BCG Floating Energy - công ty thành 
viên trực thuộc tập đoàn Bamboo 
Capital (BCG) đã phối hợp cùng Viện 
Năng Lượng trực thuộc Bộ Công 

Thương và công ty ENEA Melbourne 
(Úc) cùng tổ chức buổi “Hội thảo về các 
giải pháp môi trường liên quan đến dự 
án nhà máy điện năng lượng mặt trời 
nổi trên mặt hồ Phú Ninh và hồ Khe 
Tân” tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam.
Dự án điện mặt trời nổi trên mặt hồ là 
loại hình sản xuất năng lượng sạch, 
không ảnh hưởng đến môi trường. Dự 
án làm hạn chế bay hơi nước khoảng 
30%, hạn chế sinh tảo bẩn trong nước, 
tăng cường phát triển hệ sinh thái 
trong lòng hồ. Ngoài yêu cầu khắt khe 
về mặt khoa học kĩ thuật tiên tiến, hiện 
đại, vấn đề bảo vệ môi trường đã trở 
thành vấn đề được các nhà đầu tư và 
lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm 
chú ý.

MỤC TIN TỨC
Kết nối khác biệt, 
tạo dựng giá trị.

ĐỘNG THỔ NHÀ MÁY 
ĐIỆN MẶT TRỜI 40MW03

Ngày 16/09/2018 vừa qua, Bamboo 
Capital Group (BCG) đã tiến hành lễ 
động thổ nhà máy năng lượng mặt trời 
đầu tiên tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh 
Long An với sự tham dự của các Lãnh 
đạo cấp cao từ Chính phủ và Chính 
quyền địa phương. Nhân dịp này, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ - 
ông Trương Hòa Bình cũng dành tặng 

huyện Thạnh Hóa hai căn nhà tình 
thương trị giá 120 triệu đồng.
Dự án này do Công ty Cổ phần BCG 
Băng Dương – công ty thành viên trực 
thuộc BCG là chủ đầu tư với tổng mức 
đầu tư 987 tỷ đồng. Dự án được Bộ 
Công Thương phê duyệt với công suất 
40,6 MW và được xây dựng trên diện 
tích đất là 50,2 ha, dự kiến sẽ hoàn 
thành và đưa vào vận hành trước 
tháng 6/2019. Nhà máy đặt mục tiêu 
tổng sản lượng điện sản xuất trong 
năm khoảng 60 triệu kWh, góp phần 
tăng thêm công suất cho lưới điện 
Quốc gia.
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MỤC TIN TỨC

  

Ngày 08/10/2018, trong khuôn khổ hội 
thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh Long An tại 
Hàn Quốc, tập đoàn BCG đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác với tập đoàn Green Egg và 
Liên minh các doanh nghiệp Châu Á (Asia 
Business Alliance) đế trao đổi thông tin 
kinh tế, chính sách đầu tư của tỉnh Long 
An và Việt Nam nhằm kết nối kinh doanh, 
mở rộng hoạt động thương mại đầu tư 

BCG BĂNG DƯƠNG KÝ KẾT 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 

vào Long An cho các doanh nghiệp 
Hàn Quốc.
Hội thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh Long 
An tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc thu hút 
hơn 50 doanh nghiệp hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực. Trong chương trình hội 
thảo, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch 
tập đoàn BCG đã có phần trình bày 
tổng quan về thị trường Việt Nam 
cũng như định hướng, chiến lược hoạt 
động của công ty trong thời gian tới. 
Theo đó, tập đoàn BCG sẽ được tái cơ 
cấu và tập trung vào 4 mảng chính 
bao gồm: Sản xuất & nông nghiệp, Xây 
dựng & thương mại, Hạ tầng & bất 
động sản, Năng lượng tái tạo; tương 
ứng với 4 công ty thành viên trực 
thuộc chính là Nguyễn Hoàng Group, 
Tracodi, BCG Land và BCG Energy.

mặt trời với công suất 40 MW tại xã 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Cụ thể, EPTC sẽ mua điện tại điểm giao 
nhận điện với giá 2.086 đồng/kWh, áp 
dụng cho phần nhà máy điện mặt trời 
nối lưới vận hành thương mại trước 
ngày 30/6/2019 (áp dụng 20 năm kể từ 
ngày vận hành thương mại).
Ngoài dự án BCG Băng Dương, hiện 
Bamboo Capital Group cũng đang đầu 
tư cho 2 dự án năng lượng mặt trời 
khác là dự án GAIA với công suất 
100MW và dự án Hoa hướng dương 
với công suất 50MW cũng tại Long An. 
Trong tương lai, BCG dự định sẽ mở 
rộng qui mô đầu tư và tiến vào thị 
trường điện tại Quảng Nam với hai dự 
án nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ 
Phú Ninh và Khe Tân với tổng công 
suất lên tới 400MW.
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Ngày 29/10/2018, công ty CP Năng 
lượng BCG Băng Dương – công ty 
thành viên trực thuộc Tập đoàn 
Bamboo Capital (BCG) đã ký kết hợp 
đồng mua bán điện với Công ty Mua 
bán điện (EPTC) - thuộc Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) - cho dự án điện 

Kết nối khác biệt, 
tạo dựng giá trị.

BCG ĐỒNG TỔ CHỨC 
HỘI THẢO XÚC TIẾN 
ĐẦU TƯ TẠI HÀN QUỐC



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

01 SẢN XUẤT & NÔNG NGHIỆP 02
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CƠ SỞ HẠ TẦNG

BẤT ĐỘNG SẢN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Sản phẩm: Hạt cà phê
Vị trí: Tỉnh Lâm Đồng
Triển khai: 2018 - 2019

Sản phẩm: Nội ngoại thất và 
gỗ lót sàn
Vị trí: Tỉnh Bình Định & Phú Yên
Triển khai: 2018 - 2020

VINACAFE ĐÀ LẠT

NGUYỄN HOÀNG & THÀNH PHÚC

Sản phẩm: Chuối xuất khẩu
Vị trí: Tỉnh Long An
Triển khai: 2018 - 2020

TRỒNG CHUỐI CÔNG NGHỆ CAO

BOT 830
Chiều dài: 24km
Vị trí: Tỉnh Long An
Triển khai: Đã bắt đầu thu phí 
từ Quý 2/2018

NHÀ XÃ HỘI
Qui mô: 2.500 căn hộ
Vị trí: Tỉnh Long An
Triển khai: 2018 - 2019

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT-HÀN
Diện tích: 932 ha
Vị trí: Tỉnh Long An
Triển khai: 2018 - 2020

CASA MARINA RESORT
Diện tích: 1.5 ha
Vị trí: Quy Nhơn, Bình Định
Triển khai: Đã hoàn thành Giai đoạn 1, 
chuẩn bị triển khai Giai đoạn 2.

MALIBU HỘI AN
Diện tích: 11 ha
Vị trí: Tỉnh Quảng Nam
Triển khai: 2018 - 2020

KING CROWN VILLAGE
Diện tích: 9.125 m
Vị trí: Thảo Điền, Quận 2, 
Tp. Hồ chí Minh
Triển khai: 2018 - 2020

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI
Vị trí: Tỉnh Long An
Tổng công suất: 190 MW
Triển khai: 2018 - 2019

ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI TRÊN 
MẶT HỒ

NĂNG LƯỢNG GIÓ
Vị trí: Ven biển Đồng bằng 
sông Cửu Long
Công suất: 150 MW
Triển khai: 2018 - 2021

Vị trí: Tỉnh Quảng Nam
Công suất: 200 MW
Triển khai: 2018 - 2020
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Kết nối khác biệt, 
tạo dựng giá trị.


