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08 tháng 10, 2018 
 

Tóm tắt hoạt động kinh doanh 9 Tháng 2018 của  

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh 
 

Hoạt động kinh doanh: 

Hoạt động M&E/Điện máy Reetech 

− Hoạt động kinh doanh M&E ghi nhận giá trị hợp đồng có thể xuất hóa đơn là 5.320 

tỷ tại 30/09/2018 trong khi sản lượng Reetech bán ra là 24.403 bộ trong 9 tháng 

2018. 

Văn phòng cho thuê/Bất động sản 

− Tòa nhà văn phòng e.town Central đạt tỷ lệ cho thuê trên 80%; 

− Dự án e.town 5 đã thi công xong BTCT 3 tâ�ng hâ�m, tâ�ng trê�t va� tâ�ng 2 & 3.  

Cơ sở hạ tầng điện nước 

− Sản lượng của các nhà máy thủy điện giảm do lượng mưa trong 9 tháng đầu năm 

2018 thấp hơn so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng của các nhà máy nhiệt điện 

tăng và giá bán điện thị trường tăng so với cùng kỳ năm 2017. 

− Các nhà máy nước B.O.O Thủ Đức và Thủ Đức 3 đạt công suất thiết kế 300.000 

m3/ngày đêm; nhà máy nước Sông Đà đạt công suất bình quân 236.000 m3/ngày 

đêm; nhà máy nước Tân Hiệp 2 đạt công suất 210.000 m3/ngày đêm từ ngày 

5/9/2018.  

Tài chính doanh nghiệp: 

− REE hiện đang triển khai các phương án huy động vốn vay, trái phiếu, phát hành 

trái phiếu có bảo lãnh để đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển dự án trong mảng 

hoạt động văn phòng cho thuê và lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện nước. 

 

- Hết - 

 

Về Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE) 

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.  


