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F.I.T tổ chức thành công Hội thảo Đối thoại cùng nhà đầu tư

Trong 02 ngày 26/12 tại Khách sạn Intercontinental Tp HCM và
ngày 29/12/2014 tại Khách sạn Melia Hà Nội, Công ty Cổ phần
Đầu tư F.I.T đã tổ chức Hội thảo Đối thoại cùng nhà đầu tư, thu
hút hơn 2.000 nhà đầu tư, đại diện các doanh nghiệp và các
chuyên gia kinh tế, cùng hơn 100 phóng viên báo chí đến tham
dự.
“Đối thoại cùng nhà đầu tư” là một bức tranh phác họa rõ nét về
F.I.T, khi các đại biểu tham dự đã được Ban Giám đốc điều hành
F.I.T chia sẻ về chiến lược phát triển và triết lý đầu tư của F.I.T và
của các công ty thành viên. Cụ thể, F.I.T theo đuổi các chiến lược sản phẩm – dịch vụ gồm Tư vấn đầu tư đặc
thù, M&A các Công ty tiềm năng, Đầu tư tài chính ngắn hạn cổ phiếu, trái phiếu; Bên cạnh đó, F.I.T cũng sẽ
tập trung xây dựng hệ thống quản trị chặt chẽ, theo đuổi triết lý đầu tư an toàn, quản lý chặt chẽ; Hỗ trợ &
gia tăng giá trị cho các công ty con.
F.I.T cũng đã giới thiệu đến các vị đại biểu Thế giới bên trong
của F.I.T, bao gồm Tư tưởng cốt lõi, Giá trị cốt lõi, Văn hóa cam
kết, Phương pháp Xây dựng kế hoạch OGSM và Phương pháp
Quản trị hệ thống. Thế giới bên trong là một nhân tố quan
trọng, quyết định, tạo nên thành công của F.I.T hiện nay.
Bên lề Hội thảo, F.I.T đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công
nhận Kỷ lục Việt Nam cho tấm Bản đồ thế giới được xếp bằng
lon trái cây đóng hộp mang nhãn hiệu West Food lớn nhất Việt
Nam. Tấm bản đồ này thể hiện khát vọng các sản phẩm của
West Food sẽ có mặt tại các quốc gia trên khắp thế giới, mang
hương vị trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, đặc trưng của Việt
Nam đến khách hàng năm châu.
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F.I.T thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 1/2015

Theo đó, số lượng đăng ký chào bán là 37.499.995 cổ phiếu; khối lượng vốn cần huy động là 299.999.960.000
đồng. Mục đích huy động vốn của đợt chào bán gồm đầu tư vào Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp
Cần Thơ (TSC) và bổ sung vào nguồn vốn lưu động cho Công ty.
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Hoàn thành dự án lương 3P

Sau hơn 04 tháng khẩn trương thực hiện, dự án “Xây dựng hệ thống quản lý và cải tiến hệ thống lương” tại F.I.T
đã hoàn thành, và chính thức triển khai vào tháng 1/2015. Dự án này đảm bảo xây dựng một hệ thống lương
chặt chẽ, minh bạch, tạo tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân tại F.I.T, theo đúng tinh
thần của cặp giá trị cốt lõi số 01 “Tôn trọng con người và đánh giá cao con người phù hợp”.
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F.I.T vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững 2014

Ngày 20/12, Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T đã vinh dự nhận giải
thưởng Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững 2014 do Hội
đồng Viện Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng tại TP HCM.
Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững 2014 là một giải
thưởng uy tín, được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau
từ chỉ tiêu kinh tế, môi trường, trách nhiệm xã hội đến việc xây
dựng và phát triển thương hiệu một cách bền vững.
Để nhận được giải thưởng này, F.I.T đã đáp ứng được các tiêu chí về xây dựng hệ thống phát triển thương
hiệu; quy trình theo dõi và thăm dò ý kiến khách hàng; quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON - CTCP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)
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Chủ tịch TSC đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT DCL

Ngày 19/12/2014, CTCP Dược phẩm Cửu Long, mã chứng khoán
DCL (HSX) đã ra Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi nhân sự chủ
chốt.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, mã chứng khoán TSC
(HSX), sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT của DCL
từ ngày 19/12/2014
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Nhật Bản, Canada mong muốn nguồn cung từ WestFood

Đầu tháng 12/2014, đại diện thương mại các tập đoàn Toyota
Tussho và Kanemats (Nhật Bản) và Dollarama (Canada), cùng
đại diện của CTCP CBTP Xuất khẩu miền Tây (West Food) đã có
buổi gặp gỡ và trao đổi nhằm tìm kiếm cơ hội phân phối các
sản phẩm West Food tại hai thị trường này.
Toyota Tussho và Kanemats là hai tập đoàn hàng đầu Nhật Bản
đang có quan hệ và hoạt động thương mại với Việt Nam về mặt
hàng nông thủy hải sản. Trong khi đó, Dollarama là tập đoàn
bán lẻ lớn nhất Canada.
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HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
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F.I.T Club tháng 12: Dinh dưỡng - Đường tới sức khỏe tối ưu

Tiếp nối thành công của các tháng trước, F.I.T Club tháng 12
với chủ đề về dinh dưỡng được trình bày bởi phòng HCNS vào
ngày 19/12 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tại buổi chia sẻ, các thành viên của F.I.T đã được tìm hiểu về
các chế độ ăn uống khoa học với những món ăn có lợi cho sức
khỏe. Để có được một cơ thể khỏe mạnh và kéo dài được tuổi
thọ thì chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò rất quan trọng.
Một chế độ ăn uống được coi là khoa học khi có đầy đủ các
chất dinh dưỡng cùng với những thực phẩm có lợi cho sức
khỏe.
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F.I.T tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV

Tháng 12/2014, F.I.T đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty. Nằm trong các chính sách phúc
lợi của Công ty với người lao động, khám sức khỏe định kỳ thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo F.I.T đối
với nhân viên, đảm bảo “nguồn vốn sức khỏe” của Công ty, đồng thời thắt chặt thêm sợi dây gắn kết giữa
Công ty và toàn thể CBNV.
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F.I.T vinh danh nhân viên xuất sắc nhất quý 3 và 4 năm 2014

Căn cứ trên điểm KPI tháng và các tiêu chí về doanh thu, kỷ luật lao động và sáng kiến trong công việc, Ban
lãnh đạo FIT đã lựa chọn ra các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất các tháng trong quý 3 và 4/2014.
Các cá nhân được vinh danh trong đợt này bao gồm: 02 Giám đốc khối Kinh doanh, 01 Giám đốc khối Văn
phòng, 02 Nhân viên Kinh doanh, và 03 Nhân viên khối Văn phòng. Là hoạt động vinh danh hàng tháng tại
F.I.T, 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 hộp” và “Tôn vinh thành công & học hỏi từ thất bại”.
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.
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