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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Doe Ip - T' do - Hnh phüc 

Gia Lai,ngày 19 thing 8 nãm 2016 

NGH! QUYET HQI DONG QUAN TR! 

CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI 

COn cü' vào Lut doanh nghip s6 68120141QH13 d.rcc Qu6c hi thông qua ngày 26 thing 11 

nOm 2014; 

COn c(r Di4u ié Cong ty c6 phn Hoang Anh Gia Lai ("Cong ty", "Tp dbàn'); 

COn ctTr Biên ban hop  Hi ci3ng Quin fri ("HDQT") ngOy 1910812016. 

QUYET NGH! 

DIEU 1. CAP NHAT TINH HINH SAN SUAT KINH DOANH VA DAU TU 6 THANG DAU NAM 2016 

Hi dng Quán tri thong nht thông qua tinh hinh san xuOt kinh doanh va du tu' 6 thang du 

nàm 2016, cu the nhu' sau: 

Chän nuôi: 

- 	Bb sU'a: hin nay qui mô dan bô vào khoâng 7.500 con 

- 	BO thlt:  là nganh dóng gop chinh vao ngun doanh thu và li nhun cOa Tp doàn, qui 

mô hin nay vào khoáng 130.000 con 

• 	Mia du'ô'ng: dà hoàn thành mia vu vào thang 3 nam 2016 thu du'c 47.000 thn du'&ng, riêng 

nàm 2016 do qua trInh thay dOi thâm canh và chu k' canh tác cOa mIa, nên nàng suet thep 

hrni càc nàm tru'c, y&u tO näng suet nay sO duvc cal thin qua các nàm sau. 

• 	Cao su: tiep tyc chàm soc vu'än cay. 

• 	Co du: dä hoàn thành nhà may che bien deu co vO cong suet 45 tOn buOng quâ/giO qu' 

IV/2016 chinh thi'c du'a vào hot dng. 

• 	Di1' an Myanmar: hin nay Cao Oc Van phong dã cho thuê dLl'c 60%, Trung tam Thing 

mi dà cho thuê du'c 95% Va Khãch sn 5 sao dà chinh thtvc di vào host dng tü' thang 

8/2016. 

• 	Viêc tái co' câu cüa Cong ty: trong 6 tháng dâu nàm Cong ty da thgi'c hiên vic thanh l' cac 

dy' an bOt dng sin ti Viet  Nam, thanh l' các dcv an khoãn san và càc mâng kinh doanh 

không cô triOn vong. TOng chi phi bOt thu&ng do thanh l' các dy' an va tài sin nay là 944 t' 

dOng (chiOm khoâng 2%/tOng tài san hp nhOt). 

• 	Các ngành khác: càc ngành dich  vu nhu' Bnh vin, Khàch san hin dang kinh doanh cô 15i. 

(( 
ll-( 

DIEU 2. KET QUA KINH DOANH 6 THANG DAU NAM 2016 

HOi dOng Quin tri thOng nhOt thông qua kOt qua kinh doanh 6 thang dOu nàm 2016, cu thO 

nhu' sau: 

- 	Doanhthu: 
	

3.658 tç' dOng 

- 	Li nhun gop: 
	

591 t' dông 
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- 	 Doanh thu tài chInh: 	 507 t' d6ng 

- 	 Chi phi IN vay: 	 782 t' d6ng 

- 	 Chi phi quân l': 	 325 t' dóng 

- 	 Chi phi bàn hang: 	 83 t' d6ng 

- 	 Các khon 16 bat thu'&ng: 	941 t9' d6ng 

- 	 L6tructhu& 	 1.075t9d6ng 

L6 trc thue cta 6 thang d6u nàm 2016 do càc nguyen nhàn sau dày: 

- 	 Thanh 19 dy' an bt dng sn ti Tp. H6 Chi Minh là 413 tç' d6ng 

- 	 £ành già Iai càc tài sn khong hieu  qua 530 tç' d6ng 

- 	 Va 16 do lãi vay 

DIEU 3. HIU LVC  VA THI HANH 

Nghi quyt nay cO hiu ly'c k tü' ngày k'. Uy quyn cho ChC tch HDQT, Ban Tong Giám d6c 

chi do cAc Ca nhân, b6 phn Co lien quan tri&n khai thc'c hin. 

TM. HQI DONG QUAN TR! 

"C 

gj^ 

 

^  UA , 7 


