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Giá Trị Xuất Khẩu Tháng 12/2018
Giá trị xuất khẩu tháng 12/2018 của CTCP Nam Việt đạt 16,2 triệu USD, tăng 47,5% so với
cùng kỳ năm ngoái. Tổng kết năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu của Nam Việt tăng 51,3% so với
năm trước, đạt 147,3 triệu USD.

Giá Trị Xuất Khẩu của Nam Việt năm 2018 (triệu USD)
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Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Nam Việt ước đạt 600 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm
trước. Trong năm 2019, Nam Việt đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau
thuế đạt 700 tỷ đồng nhờ vào nguồn cung cá tra nguyên liệu tăng thêm từ vùng nuôi Bình Phú và
đạt được mức sản lượng giúp tiết kiệm tối đa chi phí.

Cập Nhật Vùng Nuôi Bình Phú
Vào ngày 15/12/2018, Công ty TNHH Một thành viên Nam Việt – Bình Phú đã nhận được chứng
nhận đầu tư với sự góp mặt của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Công trình sẽ được khởi công vào
ngày 8/1/2019 và đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2019. Tổng diện tích của vùng nuôi đạt
600 ha, cung cấp 200.000 tấn cá tra nguyên liệu mỗi năm. Dự án bao gồm khu nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú và Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng
cao Nam Việt Bình Phú với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng.

7/1/2019

Họp Với Chuyên Viên Phân Tích và Tham Quan Công Ty Nam Việt
Từ ngày 7/12 đến ngày 8/12, Nam Việt đã tổ chức thành công buổi họp mặt và tham quan công ty
tại trụ sở chính của công ty ở tỉnh An Giang. Buổi họp đã thu hút hơn 30 chuyên viên phân tích từ
các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. Tại cuộc họp, Chủ tịch Nam Việt đã chia sẻ về lịch sử
hình thành và các kế hoạch trong tương lai của công ty. Ngoài ra chúng tôi cũng trình bày tình
hình tài chính và tổ chức buổi tham quan các vùng nuôi của công ty.

Họp Công ty chứng khoán và Quỹ đầu tư ngày 7/12/2018
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