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02TIN TỨC

Sáng ngày 8/3, bên cạnh những chương trình đặc 
biệt do các phòng ban tổ chức để mừng ngày 
Quốc tế Phụ nữ, BLĐ của Tập đoàn Cen Group đã 
dành 5 tấn cam để tặng riêng cho các nữ CBNV 
của Tập đoàn, đồng thời hưởng ứng phong trào 
chung tay giải cứu nông sản do ảnh hưởng của 
dịch Covid 19.  

Đây không phải là lần đầu tiên Tập đoàn thu mua 
nông sản giúp người dân Hải Dương. Trước đó, 
Cen Group đã từng lên kế hoạch kết nối với người 
nông dân tại một số địa phương ở Hải Dương để 
thu mua hàng chục tấn rau củ và vận chuyển về 
trụ sở tập đoàn. Việc làm trên đã nhận được hưởng 
ứng tích cực của toàn thể CBNV khi số nông sản thu 
mua được tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Dù mất gần 2 tuần nghỉ tết và chống dịch, tuy nhiên kết quả 
bán hàng 2 tháng đầu năm 2021 của Cen Land vẫn vượt trội, 
số lượng giao dịch tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm 2020, doanh 
thu môi giới ước đạt 252 tỷ đồng. 

Đặc biệt, Cen Sài Gòn ghi nhận lượng giao dịch tăng vọt lên tới 
hơn 600, doanh số môi giới ước tính hơn 64 tỷ đồng, tăng gấp 
13 lần cùng kỳ năm trước.

“Tôi cho rằng năm 2021 sẽ tiếp tục là năm sôi động của thị 
trường BĐS khi lượng tiền trên thị trường rất dồi dào nhưng 
khan hiếm sản phẩm mới”, Shark Phạm Thanh Hưng – Phó 
Chủ tịch HĐQT Cen Group cho biết.

Các dự án nổi bật mà Cen Land phân phối trong 2 tháng vừa 
qua gồm có: The Manor Central Park, Louis City, Bình Minh 
Garden, Kiến Hưng Luxury, Felicity Uông Bí, Xanh Villas, Sol 
City, Happy One Central...

Ngay từ đầu năm, Cen Land cũng liên tiếp công bố đầu tư hơn 
5600 tỷ vào 2 dự án lớn tại Hà Nội và 1 dự án tại Bình Dương. 

Với chiến lược mở rộng hợp tác với một loạt các chủ đầu tư 
như Vinhomes, Novaland, Bitexco… và xây dựng những đội 
quân đặc nhiệm cho từng chủ đầu tư, mở rộng mạng lưới các 
công ty bán hàng địa phương trên toàn quốc, doanh thu môi 
giới của Cen Land hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh trong năm 2021.

Despite two weeks of Lunar New Year and social 
distancing, Cen Land's sales in the first two months 
of 2021 outperforms. Real estate transaction 
volume is at twice the amount compared to the 
same period in 2020, in which revenue from real 
estate sales and brokerage is estimated at VND252 
billion.

Cen Saigon recorded the skyrocketing volume to 
more than 600 transactions; revenue from broker-
age at over VND64 billion, up thirteen times in the 
previous year.

"2021 is expected to be the booming year for the 
real estate market. There is an abundance of cash 
flow while new properties for sale are limited," said 
Cen Group vice chairman Pham Thanh Hung.

Featured projects Cen Land is offering include The 
Manor Central Park, Louis City, Binh Minh Garden, 
Kien Hung Luxury, Felicity Uong Bi, Xanh Villas, Sol 
City, Happy One Central, just to name a few.

In early 2020, Cen Land announced 5,600-bil-
lion-dong investment in two projects in Hanoi and 
one project in Binh Duong.

Cen Land đã thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ 
cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen 
tại Công ty Cổ phần Cen Housing.

Trong đó tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 510.000 (Năm 
trăm mười nghìn) cổ phần, tương ứng với 51% tổng vốn điều lệ 
của Công ty cổ phần Cen Housing.

Sau khi chuyển nhượng, Cen Land chính thức nắm giữ 51% cổ 
phần Cen Housing. Đây là động thái chiến lược của công ty 
trong kế hoạch tấn công mạnh mẽ vào mảng nhà lẻ khi Cen 
Housing được định vị trên thị trường là đơn vị tiên phong chuyên 
nghiệp hoá lĩnh vực BĐS thứ cấp, đặc biệt là mảng nhà lẻ.

Với năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm cộng thêm 
việc sở hữu 51% cổ phần Cen Housing, Cen Land đã và đang sở 
hữu sức mạnh vượt trội để củng cố vị thế dẫn đầu thị trường.

Cen Land has approved the transfer of all shares of Cen Invest-
ment and Brand Management Company Limited at Cen Hous-
ing Joint Stock Company.

Total number of shares to be transferred: 510,000 (Five hundred 
and ten thousand) shares, equivalent to 51 per cent of total 
charter capital of Cen Housing Joint Stock Company.

After the transfer, Cen Land officially holds 51 per cent of Cen 
Housing's shares. This strategic move is in its plan to dominate 
the retail sector when Cen Housing is the pioneer in profession-
alizing the secondary real estate sector, especially the retail 
segment.

With financial capacity, technology and experience and owning 
51 per cent of Cen Housing’s shares, Cen Land possesses 
outstanding strength and its brokerage market leader.

On March 8, Cen Group Board of Directors bought 
five tons of oranges for female employees. The 
Group joins hands to support the consumption of 
Hai Duong agricultural products due to the 
COVID-19 pandemic.

This is not the first time the Group has purchased 
agricultural products to support farmers in the 
COVID-19 hit region of Hai Duong. Previously, Cen 
Group connected with farmers to buy tens of tons 
of farm produce and transport to the headquar-
ters. Tens of tons of farm produce, including 
cabbage, kohlrabi, carrots, tomatoes and guava 
pears were quickly consumed.

8/3 ĐỘC ĐÁO TẠI NHÀ CEN
VỚI NHỮNG MÓN QUÀ NÔNG SẢN

GIAO DỊCH BĐS CỦA CEN LAND (CRE):
2 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TĂNG 
GẤP 2 LẦN CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC  

CEN LAND TẤN CÔNG MẠNH MẼ 
VÀO MẢNG NHÀ LẺ QUA VIỆC

SỞ HỮU 51% CỔ PHẦN CEN HOUSING

SPECIAL MARCH 8 AT CEN GROUP

CEN LAND TARGETS THE RETAIL SEGMENT
BY OWNING 51 PER CENT STAKE IN CEN HOUSING

CEN LAND (HSX: CRE): TRANSACTIONS
IN EARLY 2021 DOUBLE 
OVER THE SAME PERIOD LAST YEAR

Dương Vô Cùng
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