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F.I.T KHAI TRƯƠNG TÒA NHÀ VĂN
PHÒNG CHI NHÁNH TP HCM
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Ngày 24/3/2016, CTCP Đầu tư F.I.T tổ chức khai trương
tòa nhà văn phòng chi nhánh tại 276 Nguyễn Đình Chiểu,
P.6, Q.3, TP.HCM. Đây được coi là một bước tiến trong
quá trình phát triển của F.I.T trong việc mở rộng đầu tư và
tập trung quản lý chuyên nghiệp của Tập đoàn, hướng tới
việc nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả kinh
doanh.
Với vị trí trung tâm thành phố, tập trung đầu mối giao lưu
các quan hệ hợp tác kinh doanh, hoạt động thương mại
với người nước ngoài, việc đưa vào sử dụng Toà nhà
cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các công ty thành viên tiếp
cận tốt hơn nguồn khách hàng khu vực phía Nam, đặc
biệt là thị trường TP.HCM và nước ngoài.
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DCL ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG
TRƯỞNG 35% LNST

Ngày 5/3/2015, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
(ĐHCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần
Dược phẩm Cửu Long, các cổ đông đã thông qua kế
hoạch năm 2016 của công ty là 850 tỷ đồng doanh thu
(tăng 27% so với thực đạt năm 2015) và 82 tỷ đồng LNST
(tăng hơn 35% so với thực đạt năm 2015).
Cũng tại cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất
huỷ đợt 4 trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2015;
thay vào đó là phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho
cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016 từ hơn
200 tỷ đồng lên hơn 583 tỷ đồng.
Việc phát hành được thực hiện làm 2 đợt, trong đó đợt 1 chia thưởng tỷ lệ 1:1 thực hiện trong quý II/2016
và quý IV năm 2016 chia thưởng đợt 2 theo tỷ lệ 1:0,4.
Ngay sau khi được chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ này, công ty đã ra quyết định phát hành cổ
phiếu thưởng đợt 1 để tăng gấp đôi vốn điều lệ.

TSC ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG
MẠNH NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP
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Ngày 12/3/2016, ĐHCĐ thường niên CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đã thông qua kế
hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu 2.337 tỷ đồng (tăng 100% so với thực đạt năm 2015); lãi sau
thuế 177 tỷ đồng (tăng 64 % so với thực đạt năm 2015).
Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp, TSC đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận mạnh kể từ khi có sự tham
gia chiến lược của CTCP Đầu tư F.I.T, trong đó năm 2014, lợi nhuận tăng 1.840%, năm 2015 tăng 76%.
Động lực tăng trưởng của TSC đến từ các mảng kinh doanh chính hiện nay: Nông nghiệp (trong đó có
thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống), chế biến thực phẩm và Hàng tiêu dùng nhanh FMCG.
Bên cạnh đó, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua tờ trình cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua
100% cổ phiếu đang lưu hành thay cho mức 49% đang áp dụng hiện nay. Việc nới room được kỳ vọng sẽ
thu hút thêm nguồn lực, tăng thêm tính thanh khoản cho cổ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát
triển sắp tới.
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Trong 04 ngày từ ngày 8/3 đến ngày 11/3,
CTCP Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Miền
Tây (West Food) - một công ty con của CTCP
Vật tư Kỹ thuật Cần Thơ (TSC), đã tham dự
hội chợ Foodex lần thứ 41, tại Trung tâm triển
lãm Makuhari Messe-Chi Ba, Nhật Bản.
Tham gia hội chợ, West Food đã thu về hàng
trăm đơn hàng với nhiều đơn hàng có giá trị
lên tới hàng triệu USD. Nhiều đối tác phân
phối sản phẩm đã cam kết sẽ đưa sản phẩm
của West Food vào phân phối sâu rộng khắp
các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích tại tất cả
các tỉnh, thành phố của Nhật Bản. Nhiều đối
tác Nhật Bản đã xác định West Food là nhà
cung ứng chiến lược, dần thay thế cho nguồn
cung từ Trung Quốc và Thái Lan với nhiều rủi
ro, đặc biệt về chất lượng.
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DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ƯU TIÊN
SẢN PHẨM WEST FOOD THAY THẾ
HÀNG TRUNG QUỐC, THÁI LAN
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nội bộ

F.I.T TỔ CHỨC SINH NHẬT 09 NĂM VÀ
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
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Ngày 08/03/2016, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức Lễ kỉ niệm 09 năm thành lập công ty (08/03/2007 08/03/2016). Nhân dịp này, các CBNV Công ty đã cùng ôn lại chặng đường phát triển của F.I.T. Từ một
công ty tư vấn tài chính đầu tư quy mô nhỏ với số vốn chỉ 35 tỷ đồng, lượng nhân sự chỉ dưới 50 người,
thì nay, vốn điều lệ F.I.T đã đạt mức xấp xỉ 1.800 tỷ đồng, với danh mục các công ty thành viên có thương
hiệu, năng lực tài chính tốt, tài sản giá trị cao, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả trong các ngành hàng
cơ bản như: nông nghiệp, dược phẩm, FMCG.
Bên cạnh đó, cũng trong ngày này, F.I.T F.I.T đã tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
như một món quà đặc biệt dành tặng riêng cho các chị em cán bộ nhân viên của F.I.T.
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xã hội

FIT CHIA SẺ VỚI GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN
CÓ 2 MẸ CON BỊ BỎNG NẶNG
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Chiều ngày 28/3/2016, đại diện CTCP Đầu tư F.I.T đã đến
Viện bỏng Quốc gia thăm hỏi và hỗ trợ 15 triệu đồng cho
gia đình anh Phạm Văn Chanh (sống tại Hưng Yên)– hộ
gia đình nghèo có cả vợ và con cùng bị bỏng nặng.
Đây là số tiền được trích từ Quỹ từ thiện của Công ty và
do Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Văn Sang ủng hộ, với
mong muốn chung tay giúp đỡ một phần khó khăn và nỗi
đau mà gia đình anh Chanh đang phải gánh chịu. Ngoài
ủng hộ vật chất, các thành viên trong đoàn F.I.T cũng
dành thời gian thăm hỏi, động viên, chia sẻ và khích lệ
tinh thần, mong gia đình anh sớm vượt qua hoàn cảnh
khó khăn hiện nay.

