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KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2/2019
Theo BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2019 của công ty mẹ Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu 
bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý 1 đạt 469 tỷ đồng, tăng 98% so với Quý 2 năm 2018. Lợi 
nhuận sau thuế hợp nhất đạt 56,9 tỷ đồng, tăng 454% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân 
chủ yếu là do trong Quý 2, Công ty CP Bamboo Capital đã thực hiện chuyển nhượng một số 
khoản đầu tư tài chính, do đó doanh thu tài chính có sự tăng mạnh và đồng thời mang lại 
hiệu quả tăng trưởng lợi nhuận cao. Từ đó dẫn đến sự tăng trưởng đột biến của lợi nhuận 
hợp nhất. Ngoài ra, hoạt động tại các công ty con trong mảng xây lắp và mảng thương 
mại trong quý vừa qua hoạt động tốt, ghi nhận nguồn lợi nhuận tăng. 
Với sự tăng trưởng lợi nhuận đột biến, các tỷ suất sinh lời được cải thiện đáng kể, 
trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 13,08% so với cùng kỳ 
năm trước là 4,29% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 3,74% so với 

0.73% tại cùng kỳ năm 2018.
Ngoài ra tính thanh khoản của BCG cũng được cải thiện đáng kể, cụ thể 

là khả năng thanh toán nhanh tăng từ 0,62 lần trong Quý 2/2018 
lên 1,13 lần trong Quý 2/2019.

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ VẬN HÀNH DỰ ÁN MALIBU HỘI AN

Gửi đến Khách hàng dự án Malibu Hội An,
Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cám ơn trân trọng vì đã trở thành khách hàng của Malibu 

Hội An chúng tôi.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo tới Quý Khách Hàng rằng Radisson Hotel Group, sẽ 

vận hành và quản lý Dự án với tên gọi Radisson Blu Resort Hội An. Radisson Hotel Group 
là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn năng động và lớn nhất thế giới, có trụ sở 

đặt tại Hoa Kỳ. Hiện nay, Radisson đang sở hữu bảy thương hiệu khách sạn khác nhau với 
hơn 1.100 khách sạn tại nhiều điểm đến trên toàn thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng việc 

kết hợp giữa danh tiếng toàn cầu của Radisson Hotel Group và sự hiểu 
biết sâu sắc về địa phương của chúng tôi sẽ xây dựng Radisson Blu 

Resort Hội An trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp với sự khác 
biệt và là điểm đến không thể quên trong khu vực và thế giới.

Quan trọng hơn cả, Radisson Blu Resort Hội An không thể 
thành công nếu thiếu đi sự hỗ trợ quý báu của Quý Khách 

Hàng. Chúng tôi mong đợi nhận được sự hợp tác hơn 
nữa của Quý Khách Hàng trong tương lai để Radisson 

Blu Resort Hội An trở thành nơi nghỉ dưỡng được 
lựa chọn hàng đầu cho các du khách Việt Nam 

và quốc tế.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn vì đã chọn 

chúng tôi.
Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas

  Tổng Giám đốc 
Trần Thị Tường Vân



RADISSON BLU RESORT HOI AN:
TÌNH HÌNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TẠI QUẢNG NAM

Từ tháng 09/2018, dự án Malibu Hội An được động thổ xây dựng, cho 
đến nay Malibu Hội An đã hoàn thành nhà mẫu villa, ngoài ra đơn vị thi 
công cũng đang khẩn trương tiến hành các công đoạn ép cọc và làm 
móng cho khu condotel và villa. Dự kiến Malibu Hội An sẽ bàn giao và 
hoàn thành đúng tiến độ.

Thi công ép cọc cho khu Condotel

Thi công cốt thép sàn tầng 1
Khu Villa Malibu Hội An

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CÔNG SUẤT 40,6MWP

Ngày 23/6, tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, 
liên minh giữa Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và Quỹ Việt 
Nam-Oman (VOI) tổ chức lễ khánh thành nhà máy năng lượng 
mặt trời BCG-CME Long An 1. Sự kiện vinh dự được có sự góp 
mặt của Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Trương 
Tấn Sang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh đến dự.
Sau 9 tháng khởi công xây dựng, nhà máy chính thức đi vào sử 
dụng theo đúng tiến độ của công trình. Theo Chủ tịch Tập đoàn 
Bamboo Capital - Nguyễn Hồ Nam, nhà máy được xây dựng với 
123.000 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt bằng công nghệ và 
thiết bị hiện đại, mang lại hiệu quả công suất cao. Nhà máy đặt muc tiêu 
phát điện trong năm đạt sản lượng 57 triệu KWh, sản lượng này tương đương mức tiêu 
thụ điện hàng năm của 22.000 hộ dân tại Việt Nam, ước tính giảm phát thải 16.000 tấn 
CO2 một năm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh đánh giá cao ý nghĩa của dự án và cho 
rằng đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển lĩnh vực năng lượng điện mặt trời tại tỉnh 
Long An. Đồng thời, ông đề nghị nhà đầu tư, vận hành nhà máy phải đúng quy trình, 
nhất là cần phải bảo vệ môi trường trong quá trình thay thế và xử lý tấm pin. Riêng 
huyện Thạnh Hóa tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm khai thác hiệu 
quả tiềm năng lợi thế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp 
phần phát triển KT-XH ở địa phương.
Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Trương Tấn Sang trao tặng 100 
suất học bổng Tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn 
huyện Thạnh Hóa (mỗi suất 1 triệu đồng) và 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh 
Long An.



TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH
LÃNH ĐẠO CHÂU Á – THE ASIAN LEADERSHIP CONFERENCE (ALC) TẠI HÀN QUỐC

Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Châu Á được tổ chức 
lần thứ 10 trong 2 ngày 14-15/05/2019 với tên gọi 

“Thế giới ở ngã tư đường: Tìm kiếm giải pháp cụ 
thể” với sự tham dự của các nhân vật nổi tiếng trên 

thế giới, trong đó đại diện Việt Nam duy nhất là 
ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Tập đoàn 

Bamboo Capital (BCG). Hội nghị Lãnh đạo châu 
Á (ALC), được tổ chức bởi thời báo Chosun 

Ilbo – một trong những thời báo uy tín của 
Hàn Quốc, là hội nghị quốc tế hàng đầu nơi 

các nhà lãnh đạo toàn cầu cùng nhau thảo 
luận và đưa ra các giải pháp khả thi cho 

các vấn đề cấp bách mà châu Á đang 
phải đối mặt ngày nay. 

Đến với hội nghị ALC lần này, ông Nguyễn 
Hồ Nam - Chủ tịch Tập đoàn BCG đã giới thiệu 

về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam – một 
trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất của Châu Á và 

còn chia sẻ thêm về tiềm năng thị trường Việt Nam, trong 
đó có sự phát triển của hai lĩnh vực chính là bất động sản nghỉ 

dưỡng và năng lượng tái tạo. Đây cũng là 2 mảng kinh doanh chủ 
lực của tập đoàn BCG trong giai đoạn năm 2019 – 2022. 

TẬP ĐOÀN BCG CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA
TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Ngày 30/05/2019, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã trao giấy chứng nhận hội viên đối với 9 
tập thể mới, là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tham dự buổi lễ có đại diện của Tổng hội 

NN&PTNT VN gồm: ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội, bà Hoàng Thị Dung - Thường vụ Tổng hội, Trưởng phòng Hợp 
tác Quốc tế và ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng thư ký Tổng hội kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt. Với vai trò 

là một doanh nghiệp, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) gia nhập Tổng hội với hi vọng cùng đóng góp ý kiến trong việc đề 
xuất các cơ chế thích hợp nhằm tạo được mối 

liên kết chuỗi giữa các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. 

Đồng thời, ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch tập 
đoàn BCG cũng mong muốn các thành viên có thể 

tận dụng chất xám từ nghiên cứu khoa học của các 
trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu 

thuộc Tổng hội. Ông Nam chia sẻ: “Tôi mong rằng 
với sự chung tay của các thành viên, Tổng hội sẽ 

ngày càng lớn mạnh hơn và có được ảnh hưởng lớn 
đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp”.



ĐHCĐ: BAMBOO CAPITAL (BCG)
ĐÃ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn BCG, cổ 
đông đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 
2015-2020 là ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 
1964). Hiện ông Khánh là Giám đốc Điều hành 
Nghiên cứu và Phát triển CTCP Sữa Việt Nam (Vina-
milk, HOSE: VNM), Thành viên HĐQT độc lập 
CTCP Dừa Á Châu, Thành viên HĐQT độc lập 
CTCP Sữa Dri�wood. Đồng thời bầu bổ sung 

ông Nguyễn Đăng Hải và ông Nguyễn 
Viết Cương vào Ban Kiểm soát.

BOT ĐT 830 “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2019”:
HỖ TRỢ KỊP THỜI CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ.

Sáng ngày 24/05/2019, nhằm động viên tinh thần vượt khó vươn lên và tạo điều kiện 
học tập tốt hơn cho các em học sinh nghèo, Công ty TNHH BOT ĐT 830 đã tổ chức lễ 
trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh Trường tiểu học Hựu Thạnh 

(Phân hiệu Ấp 4), Xã Hựu Thạnh trên địa bàn tỉnh Long An. Đây được 
xem là hoạt động gắn liền với hình ảnh của Công ty TNHH BOT ĐT 

830 trong suốt thời gian qua nhằm hỗ trợ và khích lệ, tuyên 
dương tinh thần học tập tốt cho các em. Hầu hết các em học 

sinh được trao học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó 
khăn nhưng đã biết vượt qua nghịch cảnh, chăm chỉ đến 

trường để phấn đấu vươn lên. Thông qua chương 
trình “Tiếp sức đến trường”, Công ty TNHH BOT ĐT 

830 hi vọng đây sẽ là niềm động viên để các em 
luôn tiếp tục cố gắng phấn đấu không ngừng, 

nỗ lực gặt hái thật nhiều thành công hơn nữa 
trong học tập.


