
ĐHCĐ thường niên CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) được tổ 
chức trong tháng 03/2015 đã chấp thuận cho F.I.T được sở hữu lên 
đến 65% vốn điều lệ, thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm 
của DCL trong đợt phát hành tăng vốn năm 2015, và mua thêm cổ 
phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. 

Năm 2015, DCL đặt kế hoạch doanh thu đạt 840 tỷ đồng và lợi nhuận 
sau thuế đạt 50 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 20% và gần 60% so với 
năm 2014. Cổ tức dự kiến năm 2015 là 10-15% bằng cổ phiếu.

Nhà máy sản xuất của DCL

BLĐ F.I.T đến thăm văn phòng của 
Tập đoàn Kataoka

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm 
West Food

1 DCL thống nhất để F.I.T nâng sở hữu lên 65%
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Ngày 08/03, CTCP Đầu tư F.I.T đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 20 từ Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Theo đó, vốn điều lệ được thay đổi từ 592.124.920.000 đồng lên 892.124.880.000 
đồng.

3 F.I.T thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 20

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

2 Ban lãnh đạo F.I.T giới thiệu sản phẩm West Food tại hội chợ Nhật Bản

Từ ngày 01 - 10/03/2015, Ban lãnh đạo F.I.T đã tham dự hội chợ 
Foodex Japan nhằm đưa sản phẩm West Food tiến sâu hơn vào thị 
trường Nhật Bản. 

Bên lề Hội chợ, Ban lãnh đạo F.I.T đã gặp gỡ và làm việc với đại diện 
Tập đoàn Kataoka - Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về kinh doanh thực 
phẩm đóng gói - về việc hợp tác thành lập nhà máy chế biến thực 
phẩm liên doanh. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 15 ha, tổng 
đầu tự dự kiến 20 triệu USD trên cơ sở vốn chủ lực của F.I.T; Phía Kata-
oka sẽ hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật và quy trình sản xuất theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Sản phẩm chính của nhà máy dự kiến gồm: trái cây 
đóng lon, nước ép trái cây, nước uống vitamin, rau quả cấp đông...

Ngoài ra, nội dung của buổi làm việc còn hướng tới việc đẩy mạnh 
tiêu thụ các sản phẩm của West Food vào hệ thống siêu thị Nhật Bản, 
và ngược lại, đưa các sản phẩm của Kataoka vào thị trường Việt Nam 
cùng với các sản phẩm nội địa của West Food.



Chủ tịch Phan Trung Phương

TGĐ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ông Phan Minh Sáng – TGĐ TSC và ông Venka-
tram Vasantavada - Giám đốc điều hành khu vực 
châu Á và châu Phi của Tập đoàn Advanta ký kết 

hợp đồng chiến lược phân phối hạt giống.
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Đầu tháng 03, quỹ nước ngoài Mutual Fund Elite (NON - UCITS) đã mua thêm 2.752.560 cổ phiếu FIT. Tuy 
nhiên, do khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng nên tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của quỹ này không thay đổi 
nhiều, hiện là 9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

4 Mutual Fund Elite (NON - UCITS) - Cổ đông lớn mua thêm gần 3 triệu cổ phiếu FIT

7 TSC - Advanta: Hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp cho nông nghiệp Việt Nam

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY THÀNH VIÊN

Trước sự quan tâm của các nhà đầu tư về kế hoạch tăng vốn, Chủ tịch 
F.I.T - Ông Phan Trung Phương - đã trả lời báo chí về kế hoạch sử 
dụng vốn của công ty. Cụ thể, F.I.T sẽ đầu tư  vào vùng nguyên liệu, 
kho lạnh, nhà máy, phát triển sản phẩm của  Nông nghiệp TSC và 
West Food. Đồng thời,  F.I.T cũng sẽ đầu tư để hiện đại hóa nhà máy, 
nâng chuẩn và mở rộng sản phẩm của Dược phẩm Cửu Long.

Ông Phương cũng khẳng định ở F.I.T không có mô hình sở hữu chéo. 
Công ty mẹ bỏ vốn mua cổ phần và sở hữu chi phối công ty con. 

5 Chủ tịch F.I.T  trả lời báo chí: "F.I.T chỉ đầu tư dài hạn vào công ty quy mô lớn"

Công ty con sử dụng nguồn lực đó để tập trung cho các hoạt động kinh doanh chính của mình. F.I.T không có 
mối liên hệ đồng sở hữu (ngang cấp) một công ty nào với các công ty con/công ty liên kết.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, TGĐ F.I.T - Bà Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt - đã có bài chia sẻ trên các phương tiện truyền thông về quan 
điểm sống và làm việc. 

"Ở Công ty, tôi chia đều cơ hội thăng tiến, phấn đấu và học tập cho 
cả nhân viên nam và nhân viên nữ. Tôi luôn nhắc nhở các bạn phải 
luôn học tập và phấn đấu không ngừng. Với các bạn nữ, thì tôi luôn 
nhắc các bạn cần phải là một người phụ nữ độc lập, độc lập về tài 
chính, độc lập về quan điểm sống...", bà Nguyệt chia sẻ.

6 TGĐ F.I.T trả lời báo chí: "Là Phụ nữ - Tôi thích dấn thân!"

Ngày 27/3/2015, tại trụ sở chính, đại diện CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông 
nghiệp Cần Thơ (TSC) và Tập đoàn Nông nghiệp hàng đầu thế giới - 
Advanta - đã ký kết Hợp đồng Hợp tác chiến lược phân phối hạt 
giống Advanta tại Việt Nam. 

Theo đó, TSC sẽ là đối tác chiến lược, nhập khẩu và phân phối một 
lượng lớn các loại hạt giống rau, lúa, ngô và hoa màu của Advanta. 
Các loại hạt giống này được nghiên cứu và phát triển để phù hợp 
với điều kiện và tập quán sản xuất nông nghiệp Việt Nam, giúp tăng 
năng suất và lợi nhuận cho người nông dân. Đồng thời, TSC sẽ được 
chuyển giao phương thức canh tác hiện đại từ đối tác nước ngoài. 

TSC đặt mục tiêu đến năm 2017, doanh thu từ mảng giống đạt 300 
- 500 tỷ đồng/năm.
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HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
F.I.T kỷ niệm 08 năm thành lập: 08 năm nỗ lực gia tăng giá trị cho cổ đông

Ngày 08/03, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức Lễ kỉ niệm 08 năm thành lập công ty (08/03/2007 - 08/03/2015). 

08 năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công ty F.I.T. Từ số vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng, qua 07 lần 
tăng vốn thành công, nay, con số trên đã lên đến gần 900 tỷ. Quy mô F.I.T ngày càng mở rộng với các công ty 
thành viên: TSC, TSP, TSC Seeds, West Food, DCL,Sao Nam và Today Cosmetics. 

Được niêm yết trên sàn HNX từ ngày 26/07/2013, cổ phiếu FIT được nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan 
tâm. Cổ phiếu FIT được đánh giá là một trong những cổ phiếu sinh lời tốt nhất, và là 01 trong 10 cổ phiếu của 
công ty niêm yết trên HNX có vốn hoá thị trường, và tính thanh khoản cao nhất.

8 Ban lãnh đạo TSC đi thăm và làm việc với Tập đoàn Pionieer Hi-Bred Philippines

9 TSC được UBCK chấp thuận kế hoạch tăng vốn lên hơn 588 tỷ đồng

10 ĐHCĐ thường niên 2015 TSC thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2015

Trong tháng 03, Ban lãnh đạo TSC đã có chuyến thăm và làm việc với 
Tập đoàn Pioneer Hi-Bred Philippines nhằm tìm hiểu về cách thức đầu 
tư và xây dựng nhà máy hạt giống tại Việt Nam, cũng như quy trình 
sản xuất các sản phẩm bắp giống mà tập đoàn này đang phân phối.

Trong chuyến thăm này, Ban lãnh đạo TSC đã được giới thiệu về nhà 
máy sản xuất hạt giống hiện đại bậc nhất Philippines và tham quan 
quy trình công nghệ sản xuất bắp giống.

Vừa qua, TSC đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 43 triệu cổ phiếu ra công chúng. Đây là 
đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn lần thứ 1 trong năm 2015 đã được thông qua trong cuộc họp ĐHCĐ bất 
thường lần 2 năm 2014. Nếu đợt phát hành thành công, công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 158 tỷ đồng hiện tại 
lên hơn 588 tỷ đồng.

Đối tượng được phát hành lần này là cổ đông hiện hữu và CBNV với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, TSC đặt kế hoạch doanh thu năm 2015 đạt 1,010 tỷ đồng, 
gấp 2.2 lần năm 2014 và lãi sau thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng 67% so với 
năm trước.

Đối với mảng thực phẩm và nông dược, kế hoạch năm 2015 là mở 
rộng sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm để phân phối nội địa.

Đối với mảng hạt giống, TSC sẽ nhập khẩu và phân phối các hạt 
giống chất lượng từ tập đoàn nông nghiệp Advanta, thực hiện M&A 
các công ty cùng ngành, đồng thời, phối hợp với mảng nông dược để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm 
nông nghiệp.
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Bản tin này phát hành nhằm mục đích tổng hợp, cập nhật thông tin nhanh cho nhà đầu tư về hoạt động sản xuất 
– kinh doanh, hoạt động đầu tư, cùng những quyết định, chiến lược quan trọng của HĐQT và Ban Điều hành Công 
ty Cổ phần Đầu tư F.I.T; góp phần thể hiện sự minh bạch và tôn trọng các cổ đông, các nhà đầu tư của F.I.T.

F.I.T tổ chức Chương trình tập huấn Kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung của công 
ty mẹ và các công ty thành viên

Lan tỏa giá trị cốt lõi: Trách nhiệm và Tinh thần làm chủ
Tháng 03/2015, phòng Tài chính - Kế toán đã thực hiện lan 
tỏa cặp giá trị số 02 trong 06 cặp giá trị cốt lõi của F.I.T: Trách 
nhiệm và Tinh thần làm chủ.

Thông qua buổi lan tỏa, phòng Tài chính - Kế toán muốn gửi 
tới tất cả thành viên F.I.T  thông điệp: Bạn là người F.I.T thì 
bạn cũng chính là người chủ của công ty F.I.T. Sự thịnh 
vượng của công ty cũng chính là thịnh vượng của chính bạn.

Căn cứ vào các tiêu chí như: điểm KPI, kỷ luật lao động, chỉ tiêu 
doanh thu và sáng kiến trong công việc, ban lãnh đạo F.I.T đã 
tuyên dương 05 cá nhân có thành tích vượt trội trong dịp này.

Các cá nhân được vinh danh trong đợt này bao gồm: 02 Giám 
đốc khối Kinh doanh, 01 Nhân viên Kinh doanh, và 02 Nhân viên 
khối Văn phòng. Là hoạt động vinh danh hàng tháng tại F.I.T, 

F.I.T Club tháng 03: Cung cấp Dịch vụ Khách hàng Tiêu chuẩn Vàng

Cũng trong tháng 03/2015, hoạt động F.I.T Club đã diễn ra thành công tốt đẹp với chủ đề Cung cấp Dịch vụ 
Khách hàng Tiêu chuẩn Vàng do phòng Dịch vụ BĐS trình bày.

Tại buổi chia sẻ, các thành viên F.I.T đã được tiếp cận những quy tắc của Dịch vụ Khách hàng Tiêu chuẩn Vàng; 
cách xác định khách hàng bên trong/bên ngoài và phương thức để giữ chân khách hàng; cách phân biệt 03 
kiểu thái độ dịch vụ khách hàng; và áp dụng “Quy tắc đồng cảm” để cung cấp Dịch vụ Khách hàng Tiêu chuẩn 
Vàng”.

Nằm trong chương trình đào tạo nội bộ của F.I.T năm 2015, khóa 
học sẽ giúp học viên hiểu về vai trò của nhà quản lý và định 
hướng phát triển kỹ năng tương ứng với vai trò. Song song đó là 
định nghĩa, ứng dụng linh hoạt phong thái quản lý và lãnh đạo 
phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và mục tiêu phát triển. Và 
mục tiêu cuối cùng đó là mô tả được và vận dụng phù hợp những 
năng lực, cá tính của bản thân và của nhân viên vào công tác 
quản lý.

Chương trình tập huấn gồm 04 buổi đào tạo được tổ chức 01 quý/lần với các chủ đề: Tổng quan về quản lý và 
lãnh đạo; Kỹ năng tạo động lực; Kỹ năng ủy nhiệm và Kỹ năng kèm cặp.

F.I.T vinh danh cá nhân xuất sắc quý I/2015

Vinh danh Nhân viên xuất sắc nhất thể hiện đúng cặp giá trị cốt lõi số 1 và số 3 của F.I.T là “Tôn trọng con người 
và đánh giá cao con người phù hợp” và “Tôn vinh thành công & học hỏi từ thất bại”.


