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F.I.T VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG
SAO VÀNG ÐẤT VIỆT 2015

Ngày 4/10/2015, Hội đồng chung tuyển toàn quốc giải
thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015 đã quyết định bình
chọn thương hiệu F.I.T đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất
Việt 2015 và nằm trong danh sách Top 200 Thương hiệu
Việt Nam.
Thay mặt công ty, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Tổng
Giám đốc F.I.T đã đón nhận giải thưởng cao quý này giải thưởng có uy tín xã hội cao và được coi là biểu tượng
tự hào của các thương hiệu, sản phẩm Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Tổng Giám đốc F.I.T nhận giải
Sao vàng đất Việt
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Năm đầu tiên tham dự giải, doanh nghiêp trẻ F.I.T đã
vượt qua được các khâu thẩm định nghiệm túc, khắt khe
của Ban Giám khảo, với sự tăng trưởng mạnh mẽ, năng
lực cạnh tranh của sản phẩm - dịch vụ, công tác quản lý
điều hành và đặc biệt là những đóng góp tích cực của
F.I.T với xã hội.

F.I.T bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
phụ trách Ðầu tư và Kiểm soát nội bộ

HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T đã thông qua việc bổ nhiệm ông
Bùi Xuân Trung, Giám đốc Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng
Giám đốc phụ trách Đầu tư và Kiểm soát nội bộ công ty
từ ngày 10/9/2015.

Ông Bùi Xuân Trung
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư và Kiểm
soát nội bộ CTCP Đầu tư F.I.T
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Với cương vị này, ông Trung tiếp tục phụ trách xây dựng
chiến lược, kế hoạch đầu tư, tái cấu trúc các doanh
nghiệp thành viên và đầu tư vào các danh mục sinh lời
bền vững khác cho F.I.T. Bên cạnh đó, ông Trung cũng
phụ trách kiểm tra hoạt động của các công ty thành viên,
đảm bảo hiệu quả và tuân theo các quy định của pháp
luật và công ty.

F.I.T đăng ký mua thêm 4,4 triệu cổ phiếu DCL
trong đợt phát hành cho cổ đông chiến lược

Số lượng 4,4 triệu cổ phiếu này nằm trong 5 triệu cổ
phiếu DCL phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
mệnh giá 10.000 đồng, giá chào bán 27.500 đồng/cổ
phần. Cổ phiếu này hạn chế chuyển nhượng trong vòng
1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nhà máy Dược Cửu Long
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F.I.T bổ nhiệm Kế toán trưởng

Ngày 1/10/2015, HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T đã thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hồng Tuấn chính thức đảm nhiệm
chức vụ Kế toán trưởng CTCP Đầu tư F.I.T thay cho bà Trần Thị Mai Hương kể từ ngày 1/10/2015.
Ông Tuấn tốt nghiệp cử nhân Khoa Kế toán Doanh nghiệp tại Học viện Tài chính Hà Nội. Trước khi làm việc tại F.I.T,
ông Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các công ty: Viettel, Intraco, Tam Đảo, F.I.T
Trading...
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F.I.T thay đổi người được ủy quyền CBTT

Ngày 21/9/2015, CTCP Đầu tư F.I.T ra quyết định kể từ ngày 1/10/2015, bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký HĐQT CTCP
Đầu tư F.I.T sẽ là Người được ủy quyền CBTT của công ty.
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Thông tin công ty thành viên
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tập đoàn Huyndai Hàn Quốc đến thăm
và tìm hiểu về West Food

Đoàn Lãnh đạo cấp cao của Huyndai đến thăm
West Food
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Ngày 17/9/2015, Ban Lãnh đạo CTCP CBTP Xuất khẩu
Miền Tây (West Food) – một công ty con của CTCP Vật
tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC – sàn HSX)
đã tiếp đón Chủ tịch và nhiều lãnh đạo cấp cao của Tập
đoàn Huyndai Hàn Quốc đến thăm và làm việc.
Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Huyndai cho biết tập đoàn có
định hướng mở rộng ngành hàng thực phẩm, do đó,
muốn tìm hiểu về thị trường thực phẩm tại Việt Nam và
tìm kiếm đối tác. Đại diện phía Huyndai mong muốn có
thể đưa thương hiệu của West Food vào hệ thống phân
phối các sản phẩm của Hyundai tại 60 quốc gia hiện
nay.

ông Nguyễn Văn Sang vẫn làm Chủ tịch
Hội đồng Quản trị TSC

Ngày 11/9/2015, HĐQT CTCP TSC đã ra nghị quyết thông qua việc ông Nguyễn Văn Sang vẫn đảm nhiệm chức
vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.
Trước đó, HĐQT đã bổ nhiệm ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc Công ty TSC đảm trách vị trí Chủ tịch HĐQT
công ty, thay ông Nguyễn Văn Sang kể từ ngày 3/9/2015. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này chưa phù hợp với quy định
về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, theo đó, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức
danh Tổng Giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên.
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tSC góp thêm 35 tỷ đồng vào CTCP
Hạt giống TSC (TSS)

Ngày 1/9/2015, HĐQT TSC đã ra nghị quyết thông qua việc
góp thêm 35 tỷ đồng vào vốn điều lệ của TSS, nâng tổng số
vốn của TSC đầu tư vào TSS lên 177,5 tỷ đồng, tương đương
93,42% vốn điều lệ của TSS.
Thành lập từ năm 2014, TSS hiện là đối tác phân phối độc
quyền sản phẩm rau, ngô, lúa, hoa màu cho Advanta – một
trong những tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới. TSS
hiện phân phối hạt giống cho vùng nguyên liệu của West Food
và các vùng nông nghiệp khác trên khắp đất nước.
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Đại diện TSS và Advanta ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền

TSC thay đổi thành viên HÐQT

Ngày 5/9/2015, HĐQT TSC ra nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông Phạm Công Sinh và bà Bùi Thanh
Hương giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 8/9/2015, thay cho ông Nguyễn Ngọc Bích
HĐQT sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm này.

10

DCL chấm dứt hoạt động 06 chi nhánh tại
tỉnh Vĩnh Long

Tháng 9, DCL đã chấm dứt hoạt động của 06 chi nhánh hoạt động không hiệu quả trong thời gian qua tại tỉnh Vĩnh
Long. Đây là bước cần thiết trong việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống bán hàng của công ty tại tỉnh Vĩnh Long nói
riêng và của toàn hệ thống phân phối của DCL nói chung, giúp công ty tiết giảm chi phí không hiệu quả, và góp phần
cải thiện tình hình công nợ của công ty.
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DCL thay đổi Phó Tổng Giám đốc phụ
trách Kinh doanh

Ngày 16/9/2015, HĐQT CTCP Dược phẩm Cửu Long (mã DCL – sàn HSX) ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn
Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh, thay cho bà Nguyễn Thị Minh Trang.
Ông Thắng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trước khi gia nhập DCL, ông Thắng từng làm
việc tại các tập đoàn lớn trong lĩnh vực dược, thiết bị y tế như: Abbott, Gedeon Richter, Ebewe… Tại đây, ông Thắng
phụ trách xây dựng và quản lý kênh phân phối cho bệnh viện, các trung tâm khám chữa bệnh, nhà thuốc; phối hợp
với các nhà phân phối để đưa ra các chương trình marketing và bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số, đồng thời, đào
tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, chất lượng…
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DCL thay đổi thành viên HÐQT

Ngày 16/9/2015, HĐQT CTCP Dược phẩm Cửu Long ra nghị quyết bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Thương làm thành
viên HĐQT với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay cho bà Nguyễn Thị Minh Trang
HĐQT sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm này.

hoạt động nội bộ
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F.I.T tổ chức F.I.T Club tháng 09 với
chủ đề “Hạnh phúc”

Ngày 26/9, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức F.I.T Club tháng 9 với chủ đề
“Hạnh phúc”. Các thành viên F.I.T đã có những phút giây vui vẻ với
những định nghĩa đầy đủ về hạnh phúc, các cách để tìm kiếm hạnh
phúc cho bản thân và lan tỏa hạnh phúc cho những người xung quanh.

Các thành viên F.I.T có những phút giây thoải mái với F.I.T Club
tháng 9 - chủ đề "Hạnh phúc"
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F.I.T Club là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng tháng. Qua đó, giúp
các CBNV trẻ của F.I.T nâng cao khả năng thuyết trình, đồng thời bổ
sung thêm các kiến thức, kỹ năng về công việc cũng như cuộc sống.

F.I.T tổ chức hoạt động Lan tỏa Gía trị cốt lõi:
Tinh thần sáng tạo và đổi mới

Ngày 26/9, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức hoạt động Lan tỏa giá trị cốt
lõi F.I.T với cặp giá trị số 4 – Tinh thần sáng tạo và đổi mới do phòng
Đầu tư F.I.T phụ trách.
Thông qua buổi lan tỏa, phòng Đầu tư muốn gửi thông điệp: Mọi thứ
luôn thay đổi từng ngày, nên để phát triển thì cần luôn thay đổi để thích
nghi; đồng thời nhắc lại ý nghĩa cặp giá trị này tại F.I.T: Chính tinh thần
sáng tạo đổi mới đã luôn giúp F.I.T thiết kế được những sản phẩm mới
theo kịp được những biến động của thị trường và đáp ứng được nhu
cầu của khách hàng.

Hoạt động Lan tỏa Giá trị cốt lõi F.I.T
Lan tỏa cặp giá trị Tinh thần sáng tạo
và đổi mới

Lan tỏa giá trị cốt lõi F.I.T là hoạt động diễn ra 2 tháng/lần giúp CBNV
công ty hiểu rõ và thấm nhuần ý nghĩa của 06 cặp giá trị cốt lõi và văn
hóa doanh nghiệp tại F.I.T
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HOẠT ÐỘNG XÃ HỘI
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F.I.T tổ chức Hội thảo Tinh thần khởi nghiệp
cho các bạn sinh viên kinh tế

Ông Bùi Xuân Trung tại Hội thảo Tinh
thần khởi nghiệp

Ông Phạm Việt Dũng tại hướng dẫn
cách làm bài thi Vòng 2 Rise up

Nằm trong khuôn khổ Cuộc thi F.I.T Seeding Fund, ngày 3/9/2015, tại giảng đường ĐH KTQD Hà Nội, CTCP Đầu tư
F.I.T đã tổ chức Hội thảo “Tinh thần khởi nghiệp” và Hướng dẫn làm bài thi Xây dựng đề án kinh doanh cho các bạn
sinh viên.
Tại Hội thảo, ông Bùi Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư và Kiểm soát nội bộ F.I.T đã mang đến
cho các bạn sinh viên một Tinh thần khởi nghiệp – biến ước mơ thành sự thật từ kỹ năng đến thói quen của việc
Suy nghĩ tích cực; cách đặt Mục tiêu rõ ràng và cách thức xây dựng Tư tưởng cốt lõi phù hợp với từng con người.
Đây là những tư duy quan trọng và cần thiết, không chỉ giúp các bạn trẻ “khởi nghiệp” xây dựng và phát triển năng
lực cá nhân, mà còn giúp các bạn xây dựng nhữnng Ước mơ về những dự án kinh doanh, Ước mơ xây dựng công
ty riêng hay công ty các bạn gia nhập trong tương lai.
Ngoài nội dung Tinh thần khởi nghiệp, ông Phạm Việt Dũng - Trưởng BKS TSC cũng đã hướng dẫn cách làm bài
thi Vòng 2 Rise up của Cuộc thi FIT Seeding Fund, cũng như những chia sẻ những kiến thức thực tế trong việc xây
dựng một dự án kinh doanh cho các bạn sinh viên
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F.I.T trao tặng 20 suất học bổng cho các em
học sinh xuất sắc

Đại diện F.I.T tặng quà cho các cháu
thiếu nhi

Ngày 25/9/2015, tham dự Chương trình Đêm hội Trăng rằm, mừng Tết Trung thu cho 500 em thiếu nhi là con em
của các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM, do Thành đoàn Tp.HCM kết hợp với Trung
tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM tổ chức, Quỹ Từ thiện của CTCP Đầu tư F.I.T đã trao tặng 20 suất học
bổng bằng tiền mặt cho 20 em học sinh xuất sắc, trị giá học bổng 1 triệu đồng mỗi suất.
Cùng với F.I.T, CTCP Dược phẩm Cửu Long cũng trao tặng chương trình 500 suất quà là các sản phẩm thuốc
vitamin của Công ty, tổng giá trị là 25 triệu đồng.
Chương trình đã mang đến niềm vui, cùng những phần quà ý nghĩa dành tặng cho các em thiếu nhi; đồng thời, thể
hiện sự quan tâm, chăm lo của các tổ chức Đoàn thể và Doanh nghiệp với các em thiếu nhi là con em thanh niên
công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết trung thu năm 2015.
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Dược Cửu Long tổ chức “Trung thu trăng rằm
yêu thương” cho 700 em thiếu nhi
Cũng nhân dịp Tết Trung thu 2015, tối ngày 26/9 vừa qua, CTCP Dược phẩm Cửu
Long đã tổ chức Chương trình "Trung thu trăng rằm yêu thương" cho hơn 700 em
thiếu nhi là con em CBNV của Công ty.
Chương trình được diễn ra với tiết mục múa lân sôi động, các tiết mục văn nghệ đặc
sắc, cùng nhiều trò chơi, kể chuyện, phát quà trung thu truyền thống, giúp các em
thiếu nhi hiểu rõ hơn về Tết Trung thu, đồng thời có một đêm Trung thu ý nghĩa và ấm
áp.

Đại diện Dược Cửu Long tặng quà cho
các cháu thiếu nhi

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Công ty đã khen thưởng cho 05 em đạt danh hiệu học
sinh giỏi cấp Tỉnh, và dành tặng những phần quà đặc biệt cho 08 em có hoàn cảnh
gia đình khó khăn nhưng đã vượt khó vươn lên, nhằm động viên kịp thời và nêu gương
cho toàn thể các em thiếu nhi là con em CBNV của Công ty.
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