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FIT PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 300 TỶ ÐỒNG
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ÐỔI

Ngày 29/10/2015, CTCP Đầu tư F.I.T báo cáo đã phát hành thành công 100% số lượng 3 triệu trái phiếu FIT cho
các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm.
Mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 3%/năm. Qua đó 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành
10 cổ phiếu. Ngày phát hành là ngày 26/10/2015.
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FIT TĂNG VỐN CÔNG TY XNK &
THƯƠNG MẠI F.I.T VIỆT NAM LÊN GẤP ÐÔI

Ngày 5/10/2015, HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T ra Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH XNK
& Thương mại F.I.T Việt Nam (F.I.T Trading) - công ty TNHH MTV do F.I.T làm chủ sở hữu, lên 100 tỷ đồng. Việc
tăng vốn đã được thực hiện trong tháng 10.
Hiện nay, F.I.T Trading là đơn vị thực hiện dự án phân phối nội địa các sản phẩm của West Food - một công ty
con của F.I.T về chế biến rau quả và xuất khẩu.
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FIT: CỔ ÐÔNG LỚN LÀ QUỸ ÐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
GOM THÊM 700.000 CỔ PHIẾU FIT

Ngày 22/9/2015, quỹ đầu tư PYN Elite Fund - cổ đông
lớn của F.I.T đã mua thêm 700.000 cổ phiếu FIT qua sàn,
nâng số lượng cổ phiếu FIT mà tổ chức này đang nắm
giữ lên 16.756.772 cổ phiếu, tương đương mức sở hữu
9,35%.

Chủ tịch F.I.T – ông Phan Trung Phương tiếp đón
Giám đốc PYN Elite Fund - ông Petri Deryng đến thăm
trụ sở công ty F.I.T hồi tháng 4 - 2015

Trở thành cổ đông lớn của F.I.T từ tháng 6/2014, PYN đã
tăng tỷ lệ sở hữu và duy trì mức nắm giữ cổ phiếu FIT
gần 10% kể từ đó đến nay.
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Thông tin công ty thành viên
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)
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TSC BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HÐQT MỚI

Ngày 6/10/2015, HĐQT CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông
nghiệp Cần Thơ (TSC) đã ra Nghị quyết thông qua việc
bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên
HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông
Nguyễn Văn Sang kể từ ngày 06/10/2015.
Bà Nguyệt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư F.I.T
- Công ty mẹ của TSC.
Tân Chủ tịch TSC - bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

05

TSC GÓP 560 TỶ THÀNH LẬP F.I.T CONSUMER

Ngày 7/10/2015, HĐQT CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đã ra Nghị quyết thông qua việc TSC
sẽ thực hiện góp 560 tỷ đồng, tương đương 62.22% vốn điều lệ để thành lập CTCP FIT Consumer trong quý
4/2015.
F.I.T Consumer chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thực phẩm cho thị trường nội địa và
xuất khẩu, kinh doanh các loại đồ uống, và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng FMCG.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY (WEST FOOD)
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WEST FOOD CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI
RAU QUẢ CHẾ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Sau 25 năm chế biến rau quả và xuất khẩu, ngày
15/10/2015, CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu
Miền Tây (West Food) – một công ty con của F.I.T đã
chính thức đưa 4 trong số 21 sản phẩm rau quả đóng
lon và cấp đông vào siêu thị Lotte Mart – Cần Thơ, phục
vụ người tiêu dùng Việt Nam.
Sau Lotte, các sản phẩm khác của West Food tiếp tục
được phân phối vào các siêu thị khác trên toàn lãnh thổ
Việt Nam. Hoạt động phân phối được thực hiện bởi
Công ty TNHH XNK &TM F.I.T Việt Nam (F.I.T Trading) –
một công ty con khác của F.I.T.
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Các sản phẩm của West Food đã được chấp nhận
và tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong gần
25 năm qua

WEST FOOD XÂY THÊM NHÀ MÁY TẠI HẬU GIANG

Ngày 25/09/2015, UBND Tỉnh Hậu Giang đã ra công văn, theo đó, thống nhất chủ trương xây dựng Tổ hợp nhà
máy chế biến nông sản thực phẩm theo công nghệ hiện đại, khép kín của công ty West Food tại tỉnh Hậu Giang.
Dự kiến nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 7 ha, giúp nâng công suất
sản xuất 2 dòng sản phẩm rau quả cấp đông và đóng hộp của West Food lên gấp 6 lần công suất hiện tại. Khi đi
vào hoạt động, đây sẽ là nhà máy chế biến hoa quả lớn nhất ĐBSCL.
Với việc sở hữu 2 nhà máy chế biến rau quả tại Cần Thơ và Hậu Giang, West Food kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 2.500
tỷ đồng/năm. Ban lãnh đạo West Food đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xúc tiến việc triển khai xây dựng.
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ANUGA 2015 VÀ NHỮNG THÀNH CÔNG MỚI
CỦA WEST FOOD
Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2015, CTCP Chế biến Thực
phẩm Xuất khẩu Miền Tây (West Food) đã tham dự Hội
chợ Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế Anuga 2015, được tổ
chức tại thành phố Cologne - CHLB Đức.

West Food nhận thu hút sự quan tâm của nhiều
khách hàng quốc tế tại hội chợ Anuga

Tham dự Hội chợ, gian hàng của West Food đã đón nhận
sự quan tâm và chú ý đặc biệt của khách hàng trên khắp
thế giới. Ngay tại Hội chợ, nhiều đơn hàng trị giá hàng triệu
USD đã được ký kết giữa West Food và các đối tác là các
nhà nhập khẩu nông sản châu Âu và châu Á.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG TÍN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG TSC (TSS)
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02 TẬP ÐOÀN NÔNG NGHIỆP HÀNG ÐẦU THẾ GIỚI
MONG MUỐN HỢP TÁC BỀN CHẶT VỚI CÁC CÔNG TY HẠT GIỐNG CỦA TSC

Trong 02 ngày 30/9/2015 và ngày 15/10/2015 đã
diễn ra 02 cuộc gặp gỡ giữa đại diện Tập đoàn
Pioneer với CTCP Giống cây trồng Nông Tín, và
cuộc gặp giữa đại diện Tập đoàn Advanta với CTCP
Hạt giống TSC (TSS).
Nông Tín và TSS là 2 công ty hoạt động trong
ngành thương mại hạt giống của TSC.
Cuộc gặp giữa lãnh đạo Tập đoàn Pioneer và lãnh đạo
CTCP Giống cây trồng Nông Tín

Các cuộc gặp gỡ nhằm tăng cường mối quan hệ
hợp tác chiến lược giữa các tập đoàn hạt giống
nước ngoài với các công ty con của TSC trong việc
phát triển thị trường hạt giống Việt Nam. Hiện nay,
Nông Tín và TSS đã là đối tác phân phối độc quyền
của các tập đoàn trên trong nhiều năm qua.
Cuộc gặp giữa lãnh đạo Tập đoàn Advanta
và lãnh đạo CTCP Hạt giống TSC (TSS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
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DCL CHẤM DỨT HOẠT ÐỘNG CHI NHÁNH TRUNG TÂM CNTT

Ngày 5/10/2015, Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) ra quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh
Trung tâm CNTT của công ty tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Trong tháng 9/2015, công ty cũng đã chấm dứt hoạt động của 6 chi nhánh hoạt động không hiệu quả trong tỉnh
Vĩnh Long. Đây là bước cần thiết trong việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động kinh doanh của công ty, giúp công ty tiết
giảm chi phí không hiệu quả.
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HOẠT ÐỘNG XÃ HỘI
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F.I.T TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP
KINH DOANH DÀNH CHO SINH VIÊN

Sau 2 tháng triển khai, ngày 30/10/2015, đêm Chung kết
cuộc thi F.I.T Seeding Fund - cuộc thi về khởi nghiệp kinh
doanh dành cho các bạn sinh viên do CTCP Đầu tư F.I.T
tổ chức đã diễn ra tại Hội trường chính trường ĐH Kinh
tế Quốc dân Hà Nội.
Tại đêm Chung kết, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho
bạn Trần Văn Tân (ĐH Kinh tế Quốc dân) với dự án “Kinh
doanh mỳ siêu dinh dưỡng Mimori từ cây chùm ngây”.
Giải nhì dành cho bạn Nguyễn Quốc Đạt (ĐH Ngoại
thương) với dự án “Siêu điện tử E-Basket”. Hai giải ba
dành cho bạn Đinh Thị Nho (ĐH Kinh tế Quốc dân) với dự
án “M Box - Dịch vụ mua hàng trọn gói” và bạn Trần Thúy
Trang (ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội) với dự án kinh
doanh giáo dục thực tế “Co – Career” .

F.I.T Seeding Fund 2015 còn có sự tham gia
của các diễn giả là nhà kinh tế uy tín và
doanh nhân nổi tiếng

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư F.I.T đã trao
9 suất học bổng cho 9 bạn sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn và trao 15 giải thưởng cho 15 thí sinh được
vào vòng 02 của cuộc thi.

TGĐ F.I.T - bà Nguyệt Thị Minh Nguyệt trao giải
cho quán quân F.I.T Seeding Fund 2015
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hoạt động nội bộ
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F.I.T CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Nhân kỉ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2015), ngày
17/10/2015, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức buổi lễ chào
mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho các chị em
CBNV của công ty.
Nhân dịp này, đại diện Ban lãnh đạo công ty đã gửi
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chị em phụ nữ,
đồng thời biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực
của tập thể nữ cán bộ nhân viên đối với sự phát triển
chung của Công ty. Ban lãnh đạo F.I.T cam kết sẽ hỗ
trợ, quan tâm và tạo điều kiện cho nữ cán bộ nhân viên
yên tâm công tác và cống hiến hết mình vì sự phát
triển của F.I.T.
Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi,
tạo nên không khí vui vẻ, hứng khởi cho anh chị em
trong công ty qua đó, tăng cường sự đoàn kết giữa các
nhân viên của các phòng ban.
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