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Đó là câu trả lời của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai trong
cuộc họp ĐHCĐ bất thường diễn ra ngày 05/10/09 về tiềm năng của HAGL trong các năm tới.

  

  

Đại hội cổ đông bất thường CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra vào chiều qua (05/10/2009) tại
Dinh Thống Nhất, TP.HCM. Qua đại hội, HĐCĐ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch
doanh thu năm 2009 từ 3.660 tỷ lên 4.310 tỷ, tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 1.400 tỷ lên
1.700 tỷ; theo lời ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, các con số trên
đã được HĐQT cân nhắc kỹ và hoàn toàn khả thi. 

Ngoài ra, HĐQT đã trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 và các
dự án đã, đang và sẽ đầu tư của HAGL. 

Trái phiếu chuyển đổi lãi suất 0%, chiết khấu giá chuyển đổi 

Tổng số trái phiếu phát hành tối đa là 1.450.000 trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, mệnh giá 1.000.000
đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá phát hành là 1.450 tỷ đồng. 

Lãi suất trái phiếu 0%/năm song giá chuyển đổi sẽ được chiết khấu không quá 20% của bình
quân giá đóng cửa 15 ngày giao dịch trước hoặc sau ngày Đăng ký cuối cùng để mua trái
phiếu. Ngày phát hành dự kiến trong tháng 10. Số cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn theo
nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. 

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 50.000 trái phiếu. 

Do sắp đến ngày chốt quyền chia thưởng 2:1 theo Nghị quyết HĐCĐ ngày 15/09, để chống pha
loãng cổ phiếu, giá chuyển đổi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phát hành nêu trên.
Trong thời gian phát hành trái phiếu công ty cam kết không phát hành tăng vốn, tuy nhiên nếu
có nhu cầu công ty sẽ chuyển đổi trái phiếu sớm ngay trước thời điểm phát hành thêm. 

Việc phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn cho cao ốc văn phòng Kinh Tẻ (nhu cầu
vốn 650 tỷ đồng), dự án Hoàng Anh Incomex (450 tỷ), dự án căn hộ Phú Hoàng Anh giai đoạn 2
(600 tỷ), các dự án trồng cây cao su, xây nhà máy thỷ điện…. 

Trả lời câu hỏi của cổ đông về vấn đề số lượng mua tối thiểu trái phiếu lên tới 50.000 trái phiếu
và các nhà đầu tư nhỏ lẻ khó có thể mua được số lượng này, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng,
việc huy động vốn tức thời là cần thiết và HAGL sẽ có 1450 tỷ để mua những dự án đất sạch giá
rẻ để làm quỹ đất cho các năm tới và số trái phiếu này đã được bán hết. 

“HAGL đã có quỹ đất 2.500.000 m2 đến 2011, chúng ta cần đến năm 2014, 2015. Ngân hàng
ko bao h cho vay tiền mua đất, nên việc chúng tôi huy động vốn từ các tổ chức là cần thiết. Tôi
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xin cam kết với cổ đông là việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không pha loãng cổ phiếu trên
sàn. Nếu lợi nhuận năm sau không tăng trưởng 50% tôi sẽ không bao giờ làm (kế hoạch lợi
nhuận năm 2010 của HAGL là 3000 tỷ đồng – PV)”, ông Đức phát biểu. 

Lợi nhuận 2009 – 2010 chủ yếu từ khối kinh doanh bất động sản, sau đó dịch chuyển dần
qua các năm sang khoáng sản, gỗ, cao su… 

Về bất động sản, công ty đang xây dựng và đảm bảo giao nhà cho người mua đúng tiến độ đã
cam kết với các dự án đang thi công như New Sai Gon, Hoang Anh Riverview, Phú Hoàng Anh
(giai đoạn 1), An Tiến, Thạc Gián Đà Nẵng, Hoàng Anh Quy Nhơn, Hoàng Anh Cần Thơ, Hoàng
Anh Đăk Lăk… 

Tiếp tục khởi công một số dự án mới như Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Phan Văn Khỏe (quận 6),
Cao ốc văn phòng Kênh Tẻ (quận 7)…các dự án này sẽ được khởi công trong quý IV/2009 và
đầu năm 2010. 

Theo ông Đức, từ năm 2009 – 2012, mỗi năm HAGL đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ.
HAGL đang có 22 dự án lớn tại các thành phố lớn, nếu bán giá thấp nhất, tổng thu về của Tập
đoàn đối với các căn hộ này đạt 2,5 tỷ USD. 

Về gỗ, CTCP Gỗ HAGL do công ty mẹ nắm giữ 70% vốn cổ phần sẽ hoàn tất việc thành lập
trong tháng 10/2009. Công ty này sẽ quản lý 4 nhà mày gỗ hiện có. 

Từ quý IV/2009, HAGL sẽ tập trung thu khoản nợ cho Chính phủ Lào vay xây dựng làng
Seagames bằng gỗ (ước tính 15 triệu USD); huy động công suất của 4 nhà máy gỗ (tại Lào,
Quy Nhơn và 2 nhà máy tại Gia Lai) tham gia chế biến nguồn gỗ này để sản xuất tiêu thụ trong
nước và xuất khẩu. Năm 2009 HAGL phấn đầu tăng doanh số bán hàng nội địa 10% so với
năm 2008 và năm 2010 tăng 30% so với năm 2009. 

Tháng 10/2009, HAGL sẽ lập thêm Chi nhánh vận tải HAGL với khoảng 50 đầu xe để đáp ứng
nhu cầu vận tải nguyên liệu, vật tư và hàng hóa của Tập đoàn. 

Về thủy điện, HAGL hiện đang có khoảng 4 dự án thủy điện và chuẩn bị triển khai 3 dự án thủy
điện trong quý 4/2009 và đầu năm 2010. Tổng công suất điện của 7 dự án khoảng 300MW,
trong đó 2 dự án điện Đắk Srông 2 và 2A đang được thi công để chuẩn bị phát điện vào quý
1/2010. Dự kiến lợi nhuận của 2 dự án này thu về khoảng 150 tỷ đồng. Trong khi chi phí xây
dựng của mỗi dự án thủy điện từ 13 – 15 tỷ đồng (các công ty khác bình quân xây dự án thủy
điện trên 22 tỷ đồng). 

Về khoáng sản, trong quý 4, HAGL sẽ khởi công thêm 3 nhà máy tuyển quặng ve viên tại Gia
Lai và Quảng Ngãi, Công suất mỗi nhà máy 300.000 tấn/năm. Hiện tổng trữ lượng các mỏ
quặng sắt của HAGL khai thác khoảng 20.000.000 tấn. Công ty sắp tới sẽ lập dự án khai thác
mỏ sắt tại tỉnh Xê Kông, Lào và trình Chính phủ Lào trong quý 4/2009. 

Theo ông Đức, HAGL 3 năm trước đã làm thủ tục thăm dò tìm kiếm các mỏ sắt. Trữ lượng
quặng tại các mỏ lên tới 20 triệu tấn và HAGL là đơn vị sản xuất sắt vo viên đầu tiên tại VN 
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“Tinh quặng là nguyên liệu sản xuất ra gang, từ gang sx ra phôi thép, HAGL sản xuất ra tinh
quặng, để bán cho Hòa Phát, cho Trung Quốc, giá quặng sắt hiện tại là 120$/tấn, từ 2010 mỗi
năm HAGL sẽ sản xuất ra 1 triệu tấn tinh quặng, như vậy mỗi năm chúng tôi có hơn 100 triệu
USD và khoản này HAGL chưa hạch toán vào năm 2010, nếu thị trường khó khăn chúng tôi sẽ
dự trữ, không bán, cho đến năm 2015”. 

Về cây cao su, đến tháng 9/09, công ty đã trồng 12.000 ha cao su tại Lào, Gia Lai, Kontum.
Hiện công ty chuẩn bị trồng mới 10.000 ha cao su trong năm 2010 tại Gia Lai, Kon Tum, Lào
và Campuchia. Dự kiến đến năm 2011, HAGL sẽ có 51.000 ha cây cao su trong đó quỹ đất
Chính phủ Lào cấp là 20.000 ha. 

Ngoài việc thu hoạch mủ cao su, đến cuối kỳ khai thác mủ công ty có thể có nguồn thu từ việc
bán 3 triệu m3 gỗ xẻ. Mỗi năm dự kiến HAGL sẽ thu 166 triệu USD/năm từ việc bán mủ cao su.

  

Theo CafeF
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