
2018
Tập trung đổi mới tư duy quản trị, lãnh đạo; tiếp tục đầu 
tư phát triển hoạt động phân phối và dịch vụ ngành 
ô tô, nâng tổng số đại lý ô tô hiện nay lên 48 đại lý; duy 
trì và phát triển nguồn thu ổn định từ lĩnh vực Dịch vụ 
Bất động sản cũng như đẩy mạnh chức năng hỗ trợ của 
lĩnh vực này đối với hoạt động của lĩnh vực Dịch vụ - 
Thương mại

HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN 
2004 - 2014

MỞ RỘNG KINH DOANH
2015 - 2017

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
2018 - nay

48
Tổng số năm 2018

Đại lý

1982
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) tiền thân 
là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập vào 01/09/1982 với 
tên gọi là Công ty Dịch vụ Quận 1.

1986
Đổi tên từ Công ty Dịch vụ Quận 1 thành Công ty Dịch vụ Tổng 
hợp Sài Gòn với tên giao dịch là SAVICO.

1990
Đầu tư, phát triển kinh doanh dịch vụ ngành ô tô, xe gắn máy, 
du lịch, dịch vụ vận chuyển - taxi... tạo nền tảng cho việc phát 
triển hệ thống Dịch vụ - Thương mại sau này.

1995
Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản và đưa 
vào danh mục hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty. 

1998
Từng bước chuyển hướng hoạt động sang mô hình Công ty 
đầu tư - bắt đầu bằng việc góp vốn thành lập hoặc mua cổ 
phần của các công ty; xây dựng và phát triển hệ thống đại lý 
phân phối xe ô tô, xe gắn máy của các nhãn hiệu có uy tín như: 
Toyota, Ford, Suzuki, Chevrolet,...

2005
Thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo 
hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 04/01/2005. Hoạt động 
của Công ty tập trung vào 3 lĩnh vực: Dịch vụ Thương mại, 
Dịch vụ Bất động sản và Dịch vụ Tài chính. 

2006
Ngày 21 /12 /2006, cổ phiếu của Công ty chính thức được 
niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
(HNX) với mã chứng khoán SVC.

2009
Ngày 01 / 06 /2009, cổ phiếu của Công ty chuyển sang giao 
dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE) với mã chứng khoán SVC.

2016
Mở rộng sang kinh doanh xe thương mại với các thương 
hiệu Hino và kinh doanh xe cao cấp với thương hiệu Volvo.

2017
Đẩy mạnh phát triển hoạt động phân phối và dịch vụ 
ngành ô tô.

Tổng số đại lý ô tô phát triển mới giai đoạn 
này là 22 đại lý, nâng tổng số đại lý ô tô trong 
hệ thống SAVICO lên con số 41 đại lý.

XÂY DỰNG NỀN MÓNG
1982 - 2004

Giai đoạn hoạt động theo hình thức
Doanh nghiệp Nhà nước Giai đoạn hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần (2004 đến nay)
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