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Ngày 27 tháng 04 năm 2017 
 
 

Thông báo Kết quả Kinh doanh Quý 1/2017 của 
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh 
 
 
Kết quả kinh doanh nổi bật 

• Lợi nhuận Nhóm Công ty tăng 236,7% 

• Công trình xây dựng tòa nhà văn phòng e.town Central được triển khai đúng tiến độ 

• Tình hình hoạt động cải thiện trong danh mục đầu tư ngành cơ sở hạ tầng 
 
Nội dung kết quả kinh doanh  

Doanh thu Q1/2017 
tỷ đồng 

Q1/2016
tỷ đồng

Thay đổi
% 

 Lợi nhuận sau thuế Q1/2017 
tỷ đồng 

Q1/2016
tỷ đồng

Thay đổi
% 

M&E 619 196 +215,8  M&E 98 58 +69,0 

Reetech 171 160 +6,9  Reetech 6 6 - 

Văn phòng cho thuê 132 134 -1,5  Văn phòng cho thuê 69 67 +3,0 

Bất động sản 10 - -  Bất động sản 6 1 - 

Điện 156 62 +151,6  Điện & Than 130 -40 - 

Tổng cộng 1.088 552 +97,1  Nước 18 2 - 

    Khác  3 4 -25,0 

  Tổng cộng 330 98 +236,7 

 
Hoạt động M&E/Điện máy Reetech 

REE M&E ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 69% đạt 98 tỷ đồng với việc ghi nhận lợi nhuận 
theo tiến độ các dự án M&E đang triển khai. Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong Quý 1/2017 
đạt 656 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng lũy kế đến cuối tháng 3/2017 lên 4.324 tỷ 
đồng. Số lượng máy lạnh Reetech tiêu thụ tăng 15,6% đạt 12.500 bộ. 
 
Văn phòng cho thuê/Bất động sản 

Mảng văn phòng cho thuê, dự án văn phòng e.town Central đã thi công đến tầng thứ 17 
(trên tổng 27 tầng) và dự kiến cất nóc vào cuối tháng 6/2017. 
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Mảng bất động sản, VIID và SaigonRes tiếp tục triển khai xây dựng và bàn giao các căn hộ 
cho người mua. 
 
Các từ viết tắt 
VIID : Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam 
SaigonRes : Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 
 

- Hết - 
 

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh  
Được thành lập từ năm 1977, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) hiện nay là một công ty 
niêm yết hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình 
(M&E); sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; 
phát triển, quản lý bất động sản; và cơ sở hạ tầng điện & nước. 
 
Liên hệ: 
Nguyễn Ngọc Thái Bình 
Giám đốc Tài chính 
ĐT: (84-8) 3810 0017 
Email: ree@reecorp.com.vn 


