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Nhà máy Năng lượng mặt trời Phù Mỹ là nhà máy năng lượng mặt trời có quy mô lớn nhất Bình Định với 
tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 380 ha. Tổng công suất thiết kế là 330 MW, 
chia thành 2 giai đoạn bao gồm 3 nhà máy với công suất lần lượt là: 120 MW, 110 MW và 100 MW.

Chỉ trong vòng bảy tháng thi công kể từ ngày 29/5/2020, đến ngày 31/12/2020, Nhà máy điện mặt trời    
Phù Mỹ đã đưa vào khai thác thương mại 216 MW trên tổng công suất 330 MW. Dự kiến, trước ngày 
28/02/2021, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ sẽ đóng điện 114 MW còn lại. Với việc đóng điện thành công và 
được công nhận ngày vận hành 
thương mại (COD) vào 
31/12/2020, 216 MW đầu tiên 
nối lưới của Nhà máy Phù Mỹ sẽ 
được hưởng mức giá mua điện là 
7,09 UScent/kWh theo              
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg. 
Khi nhà máy đi vào hoạt động 
toàn bộ, ước tính sẽ đạt sản 
lượng điện khoảng 520 triệu 
kWh mỗi năm, tương đương mức 
sử dụng của 200.000 hộ dân, 
đồng thời giúp giảm phát thải 
khoảng 146.000 tấn CO2.

Theo BCTC hợp nhất Quý 4/2020 của Bamboo 
Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu và lợi nhuận 
sau thuế của công ty đạt lần lượt 213 tỷ đồng và 
176 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu giảm 66% 
và lợi nhuận sau thuế tăng 1028% so với cùng kỳ. 
Lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn tăng trưởng 
vượt bậc chủ yếu do sự đóng góp của công ty con 
và công ty liên kết, trong đó nổi bật là việc hoàn tất 
và chuyển nhượng một số dự án; đồng thời ghi 

nhận từ hoạt động thi công, xây lắp.
Như vậy, mặc dù trải qua một năm 2020 đầy 

biến động BCG đã xuất sắc hoàn thành, 
vượt 52% kế hoạch đề ra trong ĐHĐCĐ 
2020 khi lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2020 
đạt 279,9 tỷ đồng.
Với lượng dự án khổng lồ mà BCG đang nắm giữ, 
tính tới thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của 
BCG đã đạt 24.055 tỷ đồng, tăng 231% so với thời 
điểm đầu năm. Điều này cho thấy vượt qua những 
khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID cũng như 
thiên tai, BCG đã và vẫn đang tiếp tục mở rộng danh 
mục đầu tư, đặc biệt ở hai ngành mũi nhọn là bất 
động sản và năng lượng tái tạo.

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHÙ MỸ HÒA 
LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Q4/2020
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Ngày 30/12/2020, Tập đoàn Bamboo Capital cùng Công ty Cổ phần BCG Energy đã tổ 
chức Lễ khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long có công suất 
49,3 MW tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Buổi lễ được diễn ra trong không khí 
long trọng với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, đại diện Sở Công 
Thương Vĩnh Long, đại diện EVN và Ban lãnh đạo BCG.

Nhà máy năng lượng mặt trời VNECO Vĩnh Long do  Công ty TNHH MTV VNECO Điện 
mặt trời VNECO Vĩnh Long - thành viên trực thuộc BCG Energy - chính thức khởi công 
xây dựng ngày 6/11/2020. Tới thời điểm hiện tại, đây là nhà máy điện mặt trời dưới 
50 MW có thời gian thi công nhanh nhất Việt Nam. Dự án có tổng công suất 49,3 MW, 
được xây dựng trên diện tích 49,7 ha và có tổng mức đầu tư 1.156 tỷ đồng. Khi nhà máy 
đi vào hoạt động, sản lượng điện mỗi năm dự kiến đạt khoảng 70 triệu kW, tương 
đương lượng điện sử dụng cho 26.000 hộ dân và 19.000 tấn CO2 được giảm thải. Đây 
là dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2025, 
tầm nhìn đến 2035.

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
VNECO VĨNH LONG 49,3 MW
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Ngày 05/12/2020, BCG Energy (Công ty thành viên của BCG) đã gọi vốn thành công 43,6 triệu 
USD tương đương với hơn 1.018 tỷ đồng từ Leader Energy (tiền thân là HNG Capital’s Power 
Division) dưới dạng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo của BCG. Lãnh 
đạo cấp cao nhất của hai Tập đoàn đã ký kết bằng hình thức trực tuyến do diễn biến phức tạp của 
đại dịch Covid-19.

BCG ENERGY ĐƯA GẦN 50 MW ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VÀO 
KHAI THÁC THƯƠNG MẠI TRONG NĂM 2020

BCG ENERGY VÀ LEADER ENERGY KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ 
Ở LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Công ty Cổ phần Skylar – công ty thành 
viên trực thuộc BCG Energy hoạt động 
trong mảng năng lượng mặt trời áp mái – 
đã ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời áp mái có công suất 6 
MW với Công ty TNHH MTV Gỗ Khang 
Đạt và 2,3 MW Công ty TNHH MTV Gỗ 
Sheng He trước đó vào ngày 
29/09/2020. Hai doanh nghiệp trên đều 
có cơ sở đặt tại Khu chế xuất Linh Trung 
3, Tp. Tây Ninh. Toàn bộ quy mô 8,3 MW 
với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng đã 
được hoàn thành và đưa vào khai thác 
thương mại sau 3 tháng thi công, lắp đặt.

Chỉ riêng trong năm 2020, BCG Energy đã đồng loạt triển khai và đưa vào khai thác 
thương mại hàng loạt các dự án năng lượng mặt trời áp mái trên địa bàn TP.HCM, Bình 
Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Bình Định… với tổng công suất lên 
đến gần 50 MW. Bên cạnh đó, Công ty hiện đang sở hữu danh mục các dự án hơn 100 
MW đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai. 
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Ngày 24/11/2020, BCG Land đã tổ chức lễ động thổ cho dự án Khu phức hợp căn hộ và 
thương mại cao cấp King Crown In�inity. Đây là dự án trọng điểm của Tập đoàn Bamboo 
Capital ở mảng bất động sản nhà ở và thương mại cao cấp sau khi đã có dấu ấn nhất định ở 
mảng nghỉ dưỡng. 
Tọa lạc tại số 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, vị trí trung tâm đắc địa của 
Thành phố Sáng tạo tương lai, King Crown In�inity sở hữu tọa độ vàng dễ dàng kết nối trực 
tiếp và di chuyển nhanh chóng từ 5 – 10 phút vào nội đô và khu Công nghệ cao thông qua    
Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro.
Với quy mô gần 1,3 ha, King Crown 
In�inity gồm 2 tòa nhà cao 30 tầng, 
là khu phức hợp cao cấp được kết 
hợp giữa trung tâm thương mại, 
phố đi bộ trong nhà và khu căn hộ 
trong một tổng thể sinh thái xanh 
nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu an cư 
và tận hưởng cuộc sống của thế hệ 
cư dân năng động và hiện đại.

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN KING CROWN INFINITY
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Ngày 16/12/2020, Lễ ra mắt dự án 
cũng đã chính thức được diễn ra, quỵ 
tụ hơn 1.000 sales tinh nhuệ từ 
những tên tuổi phân phối, đại lý uy 
tín trên địa bàn TP.HCM. Sự kiện thu 
hút sự quan tâm đặc biệt từ toàn thị 
trường bất động sản, các chuyên gia 
tư vấn và đội ngũ sales tinh nhuệ đều 
kỳ vọng King Crown In�inity sẽ tạo 
nên một “cơn sốt”, tạo động lực để thị 
trường bất động sản khu Đông phát 
triển rực rỡ hơn trong năm 2021.

Tiếp nối các hoạt động quảng bá 
cho dự án, ngày 23/01/2021 tại 
khách sạn Sheraton Sài Gòn, 
BCG đã tổ chức Lễ giới chính 
thức dự án King Crown In�inity 
thật hoành tráng và trang trọng, 
buổi lễ đã thu hút được đông 
đảo các nhà đầu tư và đội ngũ 
chuyên viên tư vấn từ các sàn 
giao dịch uy tín trên địa bàn 
TP.HCM tham dự. 



BAMBOO CAPITAL VÀ TRACODI CÙNG LỌT VÀO TOP 500 
DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

Ngày 8/1/2021, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Công Nghiệp và Vận tải (TRACODI – thành viên của Bamboo Capital) 
đã được vinh danh tại Lễ công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2020 (VNR500).

Việc Bamboo Capital và TRACODI cùng lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2020 chứng minh cho tầm nhìn, chiến lược phát triển đúng đắn, hiệu quả 
của ban lãnh đạo tập đoàn, cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần làm 
việc sáng tạo, đoàn kết của tập thể nhân viên.
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU BCG TRONG QUÝ 4/2020
(BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ YUANTA)

                            
                       

                              

                            
                            
               

Vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu lưu hành

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được mua tối đa
Cổ tức bằng tiền mặt

Giá
Khối lượng giao dịch trung bình 15 phiên

Biên độ dao động giá
Thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS 04 quý gần nhất)

Hệ số giá/Thu nhập (P/E 04 quý gần nhất)

Giá trị vốn hóa thị trường

Đơn vị
VNĐ

Cổ phiếu
VNĐ
VNĐ
Lần

Tỷ đồng
Tỷ đồng

Cổ phiếu
%

VNĐ/cổ phiếu

11,900
1,752,637

6,000 - 15,650
1,580

7.53

1,618
1,360

136,005,760
35%
800

ĐỊNH GIÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

           

Bên định giá
Ngày ra báo cáo 

định giá
Giá cổ phiếu tại 
ngày ra báo cáo Giá mục tiêu Lợi nhuận Ngày đạt giá mục tiêu

Công ty chứng 
khoán Yuanta 24/11/2020 8,300 11,484 38,36% 23/12/2020

BIỂU ĐỒ GIÁ CỔ PHIẾU BCG
(01/08/2020 - 29/01/2021)
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(Giấy CNĐKCB số 352/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 31/12/2020) 
 

Tên tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL 
Website: www.bamboocap.com.vn/ 
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 
Điện thoại:  (84.28) 6268 0680  Fax: (84.28) 6299 1188 
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2021  
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital 
2. Mã cổ phiếu:  BCG * Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông       * Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Số lượng cổ phiếu chào bán:  68.002.880 cổ phiếu 
4. Khối lượng vốn cần huy động:  680.028.800.000 đồng 
5. Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, các dự án bất động sản và 

một phần vốn lưu động cho hoạt đông sản xuất kinh doanh của Công ty 
6. Giá chào bán:    10.000 đồng/cổ phiếu 
7. Đối tượng chào bán:   Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 22/01/2021) 
8. Tỷ lệ thực hiện quyền:   2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành 

thêm. Cổ đông có 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm) 
9. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu:  

 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 29/01/2021 đến ngày 03/03/2021              
 Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/01/2021 đến ngày 05/03/2021         
 Thủ tục và địa điểm thực hiện:  
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. 
- Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu 

tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản. 
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ 

phiếu tại trụ sở chính Công ty : 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2,  Thành Phồ Hồ Chí 
Minh. 

 Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch từ ngày 04/01/2021 tại Công ty Cổ phần Bamboo Capital 
10. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

 Tên tài khoản:  Công ty Cổ phần Bamboo Capital  
 Số hiệu tài khoản:  11315789504 
 Mở tại:   Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh Bến Thành 
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án King Crown Village (cập nhật đến ngày 08/01/2021)
Trong tháng 1/2021, King Crown Village đã làm lễ bàn giao 5 căn đầu tiên cho khách hàng. Dự kiến 
sẽ tiếp tục bàn giao 5 căn tiếp theo vào tháng 3. 

Dự án Casa Marina Premium (cập nhật đến ngày 19/01/2021)
Dự án đã hoàn thiện nhà mẫu và dự kiến tổ chức mở bán vào tháng 03/2021.
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án Malibu Hội An (cập nhật đến ngày 27/01/2021)
Đang trong quá trình xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành, bàn giao vào tháng 9/2021



Ngày 31/12/2020, Phù Mỹ chính thức đóng điện 214 trên 330 MWp. Phần công 
suất còn lại dự kiến sẽ đóng điện trước 28/02/2021

Ngày 30/12/2020, VNECO chính thức khánh thành, đóng điện toàn bộ 49,3 MWp. 

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Dự án Phù Mỹ 330 MWp  

Dự án VNECO Vĩnh Long 49,3 MWp
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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:


