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Mẫu số B 09a – DN/HN 

 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  

CHO KỲ SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017 

 

1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập trên cơ 

sở cổ phần hóa Công ty Điện Gia Lai theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 1 tháng 6 

năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 5900181213 đăng ký lần đầu ngày 9 tháng 9 năm 2010 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phê duyệt. Giấy chứng nhận điều chỉnh mới nhất được cấp 

ngày 21 tháng 6 năm 2017.  

 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên thị trường UPCom từ ngày 21 tháng 

3 năm 2017 theo Thông báo số 309/TB-SGDHN ngày 14 tháng 3 năm 2017 và Quyết định 

số 155/QĐ-SGDHN ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Hoạt động chính của Công ty và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) là sản xuất, 

truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện; xây dựng công trình công nghiệp, thủy 

điện, xây dựng đập đê, đắp đường và các công trình khác; tư vấn khảo sát, thiết kế, thi 

công và giám sát các công trình thủy điện vừa và nhỏ, đường dây và trạm biến áp (có cấp 

điện áp từ 110KV trở xuống); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; cung cấp 

dịch vụ xây dựng, dịch vụ tư vấn kỹ thuật và đầu tư tài chính. 

 

Chu kỳ hoạt động kinh doanh thông thường của Tập đoàn là 12 tháng. 

 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017, Tập đoàn có 434 nhân viên (ngày 1 tháng 1 năm 2017: 

430 nhân viên). 
 


















































































