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Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần FECON  trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất
kinh doanh Quý 3/2019 và kế hoạch Quý 4/2019

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
   
 FCN Đơn vị 

Giá cổ phiếu  đồng 

Vốn hoá   tỷ đồng 

SLCP lưu hành  cổ phiếu 

Sở hữu NĐT nước ngoài  % 

KLGD TB 90 ngày  cổ phiếu 

Cổ tức 2019  đồng 

P/E   
P/B   

 

BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU FCN

NỘI DUNG CHÍNH

1. Tin hoạt động FCN nổi bật

2. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm

3. Triển khai các dự án Quý 4/2019

1. TIN HOẠT ĐỘNG FCN NỔI BẬT

FECON trúng thầu nhiều dự án mới trị giá 
600 tỷ đồng trong tháng 8,  nâng tổng giá 
trị hợp đồng đã ký năm nay của công ty 
này lên con số 3.200 tỷ đồng.Trong đó có 
nhiều hợp đồng có giá trị lớn, tiêu biểu là 
gói thầu thi công cọc và phần ngầm tại dự 
án Celadon City (TP.HCM) trị giá trên 300 
tỷ đồng, của chủ đầu tư Gamuda Land. 
Công ty đặt mục tiêu đạt 4.200 tỷ đồng 
doanh thu 2019

FECON báo lãi 113 tỷ đồng 6 tháng đầu 
năm 2019 nhờ bán Dự án điện mặt trời 
Vĩnh Hảo 6.Lũy kế nửa đầu năm, FECON 
ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất lần lượt 1.071 tỷ đồng và 113 tỷ 
đồng, tăng 9,8% và 68,65% so với cùng kỳ 
2018.Theo báo cáo tài chính vừa công bố, 
trong quý 2 vừa qua, doanh thu của công 
ty này đạt 580 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế 6 
tháng đầu năm 2019 đạt 1.071 tỷ, tăng 
trưởng 9,8% so với mức 975 tỷ cùng kỳ 
2018. 
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CƠ CẤU DOANH THU 2. KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG


