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CÁC DANH HIỆU
Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
Việt Nam năm 2019 (PROFIT 500) – xếp thứ
hạng 138/500, tăng 55 bậc so với năm 2018.

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
năm 2019 (VN500) - xếp thứ hạng 17/43
trong bảng xếp hạng Doanh nghiệp Bất động
sản – đạt top 20 doanh nghiệp bất động sản
lớn nhất Việt Nam 2019

Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh
nhất Việt Nam (FAST500)

KẾT QUẢ KINH DOANH Q1.2020
Chỉ tiêu
(Đơn vị: tỷ đồng)
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Q1.2020

Q1.2019

So với cùng kỳ

262,16

314,56

-16,66%

61,97

66.54

-6,88%

4,23

9,65

-56,12%

12,16

11,34

7,24%

6

2,98

101,54%

- Doanh thu thuần của Tổng công ty DIG Q1.2020 (theo BCTC hợp nhất Q1.2020) giảm
16,66% so với cùng kỳ, chủ yếu ảnh hưởng bởi Doanh thu kinh doanh bất động sản
giảm. Nguyên nhân giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng sức mua người tiêu dùng giảm.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 101,54% so với cùng kỳ do: lợi nhuận khác tăng 6,2 tỷ đồng
chủ yếu đến từ việc thanh lý tài sản và xử lý công nợ không phải trả.

HOẠT ĐỘNG IR Q1.2020
- Thực hiện các thủ tục giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của ông Cao Văn Vũ
với số lượng cổ phiếu: 1,204,031 CP. Ngày được phép giao dịch: 14/04/2020.
- Thực hiện các thủ tục về giao dịch cổ phiếu quỹ. Ngày 27/03/2020 bắt đầu mua cổ
phiếu quỹ.

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 2020
Dự án: Khu phức hợp CSJ giai đoạn 1
Vị trí: Bãi Sau, TP Vũng Tàu
Tổng mức đầu tư: 798,5 tỷ đồng.
Số lượng căn hộ: 372 căn
Số lượng tầng: 30 tầng + 1 tầng hầm

Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã cất nóc
ngày 18/01/2020
Tiến độ pháp lý: Đủ điều kiện pháp lý mở
bán giai đoạn 1
Tiến độ bán hàng: Trên 30% hợp đồng được
ký kết kể từ ngày mở bán tháng 03/2020

Dự án: Vũng Tàu Gateway
Vị trí: Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu
Tổng mức đầu tư: 1780 tỷ đồng.
Số lượng căn hộ: 1538 căn
Số lượng tầng: 29 tầng (02 tầng thương mại
mai + 02 tầng penhouse) + 1 tầng hầm

Tiến độ thiết kế và xây dựng: Thi công hoàn
thiện kiến trúc căn hộ 02 block A & B
Tiến độ pháp lý: Đủ điều kiện bàn giao khách
hàng vào cuối Quý 2/2020
Tiến độ bán hàng: Bán được 98% căn hộ

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 2020
Dự án: DIC Phoenix
Vị trí: Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu
Tổng mức đầu tư: 1984 tỷ đồng.
Số lượng căn hộ: 1226 căn
Số lượng tầng: 29 tầng (02 tầng thương mại
mai + 02 tầng penhouse) + 1 tầng hầm

Tiến độ thiết kế và xây dựng: Thi công hoàn
thiện kiến trúc căn hộ 02 block A & B
Tiến độ pháp lý: Đang hoàn tất thủ tục chứng
nhận quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng
Tiến độ bán hàng: Đã bàn giao 94% căn hộ

Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên
Vị trí: TP Vĩnh Yên & Huyện Bình Xuyên
(cách Hà Nội 30 km)
Tổng mức đầu tư: 3,789 tỷ đồng.
Quy mô: 192,91 ha

Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã thi công
hạ tầng kĩ thuật Phân khu 1; Đang thi công
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu 2; Hoàn thành đầu
tư khu biệt thự mẫu và khách sạn tiêu chuẩn 5
sao với 205 phòng; 15 biệt thự song lập
Tiến độ pháp lý: Đã có quyết định giao đất
Tiến độ bán hàng: Đã bán 1280 lô Phân khu
1 và bắt đầu mở bán 198 lô Phân khu 2 – giai
đoạn 1 từ đầu tháng 05/2020

Dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh
Vị trí: huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Tổng mức đầu tư: 1353,7 tỷ đồng.
Quy mô: 83,46 ha

Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đang thi công
san nền
Tiến độ pháp lý: Đang làm thủ tục xin phép
chuyển nhượng QSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho
người dân tự xây nhà.
Tiến độ bán hàng: Dự kiến mở bán cuối năm
2020

Dự án: Khu dân cư Hiệp Phước
Vị trí: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tổng mức đầu tư: 1,307 tỷ đồng.
Quy mô: 21,55 ha

Tiến độ thiết kế và xây dựng: Đã đền bù
GPMB 19,5/21,55 ha. Thi công HTKT trên
diện tích đã đền bù GPMB
Tiến độ pháp lý: Đang xin xác nhận đủ điều
kiện chuyển nhượng đất cho người dân tự đầu
tư xây dựng nhà ở
Tiến độ bán hàng: N/A

CÁC DỰ ÁN KHÁC ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án
Khu đô thị Du
lịch sinh thái
Đại Phước

Diện
tích

464,4
ha

Sản phẩm

Đất nền

Đô thị DL Long
Tân - Đồng Nai

332 ha

Đất nền

Trung tâm Chí
Linh - Vũng Tàu

99,7
ha

Đất nền –
Căn hộ

DIC The
Landmark
Residence –
Vũng Tàu

12,989
m2

Căn hộ
(163 căn
hộ)

Dự án Lam Hạ Hà Nam

13,55
ha

Đất nền

Tổng mức
đầu tư

Tiến độ

7,506 tỷ

Đã hoàn thành công tác đền bù, GPMB
và nộp 100% tiền sử dụng đất
Hoàn thành đầu tư HTKT chính đến
các dự án cấp 2 như đường giao thông,
cấp điện, cấp thoát nước

4,752 tỷ

Đã phê duyệt Quy hoạch 1:500 và thiết
kế cơ sở
Đã đền bù 120 ha

1,113 tỷ

Đã đền bù GPMB 71,67 ha. Thi công
hoàn chỉnh HTKT trên diện tích đã đền
bù GPMB
Đã thi công hoàn thành, đang cho thuê
Đã có Nghị Quyết của HĐQT cho
chuyển nhượng dự án với đơn giá dự
kiến 58 triệu/m2

959,99 tỷ

Đang thực hiện thủ tục pháp lý liên
quan để triển khai công tác BT, GPMB

Chung cư A4,
A5 – TT Chí
Linh

1.2 ha

Căn hộ

2,221 tỷ

Đã đền bù được 0.35 ha, dự kiến 0.85
ha trong năm 2020. Kế hoạch khởi
công quý III-IV/2020

Đô thị mới Bắc
Vũng Tàu

90,5
ha

Đất nền

4,029 tỷ

Đã phê duyệt Quy hoạch 1:500
Triển khai 20 ha trong năm 2020

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Q1.2020
Tổ chức thành công đại hội đại biểu Tổng CTCP Đầu
tư Phát triển Xây dựng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 –
2025:
Ngày 14/03, Đảng bộ DIC Corp đẫ tổ chức thành
công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 –
2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh
nghiệp tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh
nghiệm. Đại hội có sự tham gia của nhiều quan chức
cấp cao trực thuộc tỉnh.

Tiếp tục chú trọng công tác An sinh xã hội
Ngày 11/01/2020, Tập đoàn DIC đã phối hợp Nhà
văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao
1.000 phần quà đến người lao động khó khăn của
DIC, hộ nghèo, học sinh – sinh viên vượt khó, công
nhân tại các khu công nghiệp.

Chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh trước diễn
biến phức tạp của Covid-19
Ngày 21/02/2020, Tập đoàn DIC đã trao tặng Ủy ban
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 3.000
chai dung dịch sát khuẩn nhằm góp phần đẩy lùi và
ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
Văn phòng: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
Website: dic.vn
Điện thoại (84-254) 385924
Phòng Quan hệ nhà đầu tư
Điện thoại (84-254) 385924 – Ext: 310
Mail: ir@dic.vn

Những nội dung trong Bản tin IR chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà
đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Xây dựng (DIG). DIG nỗ lực để đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và chính xác về các
thông tin trong bản tin này. DIG được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ
thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được đề cập trong bản tin cũng như các
thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời. DIG có
quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin bất kỳ lúc nào mà không cần báo
trước.

