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HÀNH TRÌNH NĂM 2019

TRACODI vào top 10 
Doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất 
Việt Nam 2019.

27
02

Lễ Mở Bán
Villa dự án 
Malibu Hội An.

20
04

Tập đoàn Bamboo 
Capital (BCG) tổ chức 
thành công Hội Nghị 
Kết Nối Doanh Nghiệp 
Việt Nam- Hàn Quốc.

25
04

14-15
05

BCG là đại diện
duy nhất của
Việt Nam 
Tham Gia Hội 
Nghị Thượng 
Đỉnh Lãnh Đạo 
Châu Á – The 
Asian Leadership 
Conference (ALC) 
Tại Hàn Quốc.

30
05

Chính thức trở 
thành thành viên 
của Tổng hội nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn 
Việt Nam.

10
05

Tổ chức 
thành công 
ĐHCĐ 
thường niên 
2019.

23
06

Khánh thành và đấu nối 
lưới điện nhà máy năng 
lượng mặt trời BCG-CME 
Long An 1, công suất 
40,6MWp.

19
08

Ký kết hợp tác với Tập đoàn 
Radisson Hotel  Group
về việc vận hành dự án
Malibu Hội An (Quảng 
Nam).

29
09

Tập đoàn 
Bamboo 
Capital (BCG)
là thành viên
của Hiệp hội 
Nông nghiệp 
số Việt Nam, 
Chủ tịch BCG 
được Đại hội 
bầu vào BCH 
nhiệm kỳ 
2019-2024.

29
11

Tập đoàn 
Bamboo Capital 
tham gia Đại hội 
lần thứ III của 
Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh
Long An.

16
01

Lễ Động thổ dự án 
King Crown Village 
(Quận 2, Tp. HCM).

04
01

Khánh thành Hệ 
thống Năng lượng 
mặt trời áp mái 1 MW 
tại Nhà máy Dinsen. 

09
12

Ký kết hợp tác với 
Tập đoàn Radisson 
Hotel Group
về việc vận hành dự 
án Casa Marina 2 
(Quy Nhơn).

08
11

Tập đoàn 
Bamboo Capital 
tổ chức thành 
công “Hội nghị 
gặp gỡ Nhà đầu 
tư 2019”.

19
12

Dự án Malibu 
Hội An được vinh 
danh hai hạng 
mục "Dự án biệt 
thự nghỉ dưỡng 
cao cấp hướng 
biển tốt nhất" và 
"Dự án căn hộ 
nghỉ dưỡng có 
thiết kế đẹp 
nhất" tại Giải 
thưởng Dot 
Property Đông 
Nam Á 2019.

Công Ty Đầu Tư 
Châu Á Nhật Bản 
(JAIC) đầu tư 5 triệu 
USD  vào các dự án 
năng lượng mặt trời 
áp mái của Tập đoàn 
Bamboo Capital.

28
1001

10

Tập đoàn 
Bamboo Capital 
phát hành 900 tỉ 
đồng trái phiếu, 
nâng cao năng
lực tài chính. 

25
04

Ký Kết Thỏa Thuận 
Hợp Tác Cho Dự Án 
Pegas Tại Nha Trang.



Ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Tổ chức Vietnam Report và báo Vietnamnet vinh danh vào Top 
500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp BCG được vinh dự nằm trong danh sách này kể từ lần đầu vào năm 2017. Lần 
vinh danh này là sự khẳng định cho định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của BCG trong việc tập 
trung vào các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo, cùng nỗ lực không ngừng phấn đấu 
của tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ 
công nhân viên.

Tracodi được vinh danh lần đầu vào năm 
2018, trong tương lai Công ty sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh tăng trưởng với mục tiêu trở 
thành một trong những công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng đồng thời 
tăng cường hợp tác với các đối tác hàng 

đầu thế giới, nỗ lực tạo ra các sản phẩm 
tốt mang thương hiệu Tracodi.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của 
Công ty mẹ Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, 
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm 
đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 236% so với năm 2018; 
trong đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 
141 tỷ đồng, tăng 1.143%. Nguyên nhân chủ yếu 
là do trong năm 2019, CTCP Bamboo Capital đã 
thực hiện chuyển nhượng một số khoản đầu tư 
tài chính, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó 
ghi nhận nguồn doanh thu tài chính tăng đột 
biến. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cơ cấu lại 
một số khoản vay do vậy nên chi phí lãi vay 

được vốn hóa trực tiếp vào dự án, dẫn đến 
lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng. 

Nhờ vào doanh thu và lợi nhuận tài 
chính tăng mạnh đã mang lại hiệu quả 
lợi nhuận cao cho BCG trong năm 2019. 
Ngoài ra, các công ty thành viên và liên kết duy 
trì hoạt động tốt, tiêu biểu là Công ty Cổ phần 
Phát triển Nguyễn Hoàng, Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Công ty 
Cổ phần Tapiotek.
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 
7,35% so với năm trước là 0,85% và tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 8,65% so với 
0,8% tại cùng kỳ năm 2018.

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL VÀ CÔNG TY TRACODI VÀO 
TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 2019 (VNR500)

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2019
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Ngày 05/02/2020, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) cùng Tổng Công ty Thái Sơn (TCT 
Thái Sơn) trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành ký kết chiến lược hợp tác toàn diện. 
Theo thỏa thuận ký kết, BCG và TCT Thái Sơn sẽ hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển các 
khu công nghiệp, dịch vụ logistic, phát triển kho, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng mặt trời áp mái, cảng LNG, năng lượng khí đốt thiên nhiên hóa lỏng LNG. 
Cụ thể, BCG sẽ tập trung triển khai hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho các nhà máy 
trong các Khu Công nghiệp do TCT Thái Sơn đã phát triển. Bên cạnh đó, TCT Thái Sơn 
với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và kết cấu hạ tầng sẽ cung cấp dịch 
vụ cho những dự án sắp phát triển của BCG.

Giai đoạn 2020-2025, BCG có kế hoạch phát triển dự án các khu công nghiệp công nghệ 
cao tại tỉnh Long An, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án về năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió trên địa bàn các tỉnh miền Trung và miền Nam, năng lượng mặt trời áp mái 
trên các nhà máy tại các khu công nghiệp và năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG 
tại tỉnh Long An.

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL VÀ TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN 
KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN
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Ông Nguyễn Hồ Nam và Đại tá Phạm Gặp tại Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa 
Tập đoàn Bamboo Capital và Tổng Công ty Thái Sơn



KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI GIỮA CÔNG TY 
CỔ PHẦN BCG ENERGY VÀ HIỆP HỘI CÁC 
DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TP. HCM 

BCG Energy sẽ phát triển ít nhất 300MWp điện mặt trời áp mái trên các nhà máy tại các khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn Tp. HCM và các tỉnh lân cận

Ngày 24/02/2020, Công ty Cổ phần BCG Energy (BCG Energy) – Công ty thành viên trực 
thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) cùng Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp 
Tp. HCM (HBA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phát triển điện mặt trời áp mái trên 
các nhà máy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao tại Tp. HCM.

Theo thỏa thuận, giai đoạn 2020-2024, BCG Energy sẽ phát triển ít nhất 300MWp điện 
mặt trời áp mái trên các nhà máy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công 
nghệ cao trên địa bàn Tp. HCM và các tỉnh lân cận. HBA cũng đặt mục tiêu thực hiện 
1.000MWp tổng công suất năng lượng mặt trời áp mái trên hơn 1.000 doanh nghiệp, 
đồng thời giảm thải 23 triệu tấn CO2 nhằm giảm áp lực ô nhiêm môi trường.
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Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) 
gây ra đang ngày càng nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, sáng ngày 06/02/2020, Tập đoàn 
Bamboo Capital cùng các công ty thành viên đã phát động phong trào “Bamboo Capital Group chung 
tay vì sức khỏe cộng đồng” nhằm trao tặng hơn 50.000 khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn 
tỉnh Long An, Vĩnh Long và Quảng Nam.

Từ đầu giờ sáng, các cán bộ công nhân viên đại diện các phòng ban và tổ chức công đoàn đã có mặt 
tại Văn phòng Nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1 (huyện Thạnh Hóa, Long An), Ủy ban 
nhân dân xã An Thạnh và xã Hựu Thạnh (hai xã này ở hai đầu trạm BOT DT830, Long An), Tịnh xá 
Ngọc Thiên (Vĩnh Long), dự án Amor Garden và dự án Malibu Hội An (tỉnh Quảng Nam). Với tinh 
thần tự nguyện và hăng hái tham gia chương trình của đại gia đình BCG, hơn 50.000 khẩu trang y tế 
đã được trao đến tay người dân chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL TẶNG HƠN 50.000 KHẨU TRANG 
Y TẾ TẠI CÁC TỈNH LONG AN, VĨNH LONG VÀ QUẢNG NAM

NEWSLETTER | QUÝ 1 -  2020



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

Bamboo Capital Group

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

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


