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Thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 của  
Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh 
 
Kết quả kinh doanh nổi bật 
 Lợi nhuận của nhóm công ty tăng trưởng 26%; 
 Hoạt động kinh doanh M&E hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường bất động sản; 
 Thu nhập cổ tức của các công ty trong danh mục đầu tư điện cải thiện; đầu tư mới vào 

nhà máy nước sạch; 
 Bổ sung thêm văn phòng cho thuê mới vào trong danh mục. 

 
Nội dung kết quả kinh doanh  
Doanh thu 
thuần 

12T/2017 
tỷ VND 

12T/2016
tỷ VND 

Thay đổi
% 

Lợi nhuận sau thuế 12T/2017 
tỷ VND 

12T/2016
tỷ VND

Thay đổi
% 

M&E 2.377 1.739 +36,7 M&E 322 296 +8,8 
Reetech 944 729 +29,5 Reetech 37 32 +15,6 
VP cho thuê 545 545 - VP cho thuê 278 276 +0,7 
Bất động sản 407 226 +80,0 Bất động sản 128 121 +5,8 
Điện 722 419 +72,3 Điện & Than 539 288 +87,2 

Tổng cộng 4.995 3.658 +36,5 Nước 94 64 +46,8 
   Khác -21 16 - 

   Tổng cộng 1.377 1.093 +26,0 

 
Hoạt động M&E/ Điện máy Reetech 
- Tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt  3.728 tỷ  đồng trong năm 2017,  nâng  tổng  giá  trị  

hợp  đồng  lũy  kế  đến  cuối  tháng  12/2017  lên  5.405  tỷ  đồng.  
- Số lượng máy lạnh Reetech tiêu thụ trong năm 2017 đạt 38.911 bộ. 
 
Văn phòng cho thuê/ Bất động sản 
- Tòa nhà văn phòng e.town central đạt tỷ lệ cho thuê 37%; 
- Triển khai công tác chuẩn bị xây dựng tòa nhà văn phòng e.town 5 trong khuôn viên 

khu e.town; 
- Đóng góp từ mảng kinh doanh bất động sản của VIID và SaigonRes. 
 
Cơ sở hạ tầng điện nước 
- Thu nhập cổ tức của các công ty trong danh mục đầu tư điện tăng 28%; 
- Tình hình hoạt động của các công ty trong danh mục đầu tư điện, nước cải thiện; 
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- Mua lại 35% cổ phần của Nhà máy xử lý nước sạch Vinaconex có công suất 
300.000m3/ngày đêm; 

- Thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch đầu tư dài hạn. 

 
- 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. 
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