
BẢN TIN IR ÐỊNH KỲ 

12
2015

tHÁNG



01

THÔNG TIN VỀ HOẠT ÐỘNG QUẢN TRỊ, NHÂN SỰ 
VÀ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

01 FIT GIẢM TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI TSC

02 ÔNG NGUYỄN VĂN SANG LÀM CHỦ TỊCH HÐQT F.I.T INVESTMENT TỪ 22/12/2015

Ngày 22/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Đầu tư F.I.T (F.I.T Investment, mã FIT) đã họp thông 
qua nội dung bầu ông Nguyễn Văn Sang, thành viên 
Hội đồng quản trị giữ vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế 
ông Phan Trung Phương. Thay đổi này có hiệu lực từ 
ngày 22/12/2015.

Ông Phương cũng đồng thời xin rút vị trí thành viên 
HĐQT từ ngày 22/12/2015 theo nguyện vọng cá 
nhân.

Ngày 4/1/2016, HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T ra nghị quyết thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vật tư Kỹ thuật 
Nông nghiệp Cần Thơ (TSC). Theo đó, công ty thông báo bán 11.538.723 cổ phiếu (tương đương 7,82%) trong thời 
gian từ ngày 8/1/2016 đến hết ngày 5/2/2016.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu TSC mà FIT nắm giữ là 73.300.523 cổ phiếu (tương đương 51%).

Chủ tịch F.I.T Investment - Ông Nguyễn Văn Sang



Thông tin công ty thành viên

03 ISPORT ÐƯỢC ÐÓN NHẬN NỒNG NHIỆT TẠI LÀNG THỂ THAO ÐẲNG CẤP
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05 DƯỢC CỬU LONG TẠM HOÃN KẾ HOẠCH CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 5 TRIỆU CỔ PHIẾU

RỘN RÀNG “ÐÓN TẾT VỀ NHÀ, NHẬN QUÀ TÌNH THÂN” VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA SAO NAM

Từ ngày 1/12/2015 đến hết ngày 31/1/2016, CTCP 
SX TM & DV Sao Nam đã thực hiện chương trình 
"Đón Tết về nhà, nhận quà tình thân" tại các điểm bán 
hàng trên toàn quốc. 

Ngay từ những ngày đầu tiên chạy chương trình, các 
sản phẩm của Sao Nam như nước rửa tay DrClean, 
nước lau sàn Oclean, Xịt côn trùng Rocket… với nhiều 
ưu đãi khi mua hàng, đã được đông đảo người tiêu 
dùng hưởng ứng.

Dự kiến với các chương trình này, doanh thu bán 
hàng Tết năm nay của Sao Nam sẽ tăng gấp đôi so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 3/12/2015, HĐQT CTCP Dược phẩm Cửu Long ra 
nghị quyết tạm hoãn việc chào bán 5 triệu cổ phiếu cho 
cổ đông chiến lược, nhằm tăng vốn điều lệ đợt 3 năm 
2015. 

Sau khi đánh giá lại nhu cầu sử dụng vốn, thời điểm hiện 
tại, công ty chưa có nhu cầu sử dụng. DCL sẽ thực hiện 
đợt chào bán này ở thời điểm phù hợp với nhu cầu thực 
tế.

Trước đó, tại ĐHCĐ diễn ra đầu năm 2015, DCL đã có kế hoạch phát hành 36,2 triệu cổ phiếu tăng vốn, tuy nhiên, 
hiện công ty mới chỉ phát hành gần 1/3 số cổ phiếu trên để xây dựng nhà xưởng, kho chứa; mua sắm bổ sung 
máy móc; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và bổ sung vốn lưu động.

Trong 2 ngày 26-27/12/2015, tại Khu nghỉ dưỡng Bãi biển và Sân golf FLC Sầm Sơn đã diễn ra giải AMD Golf Chal-
lenge 2015 quy mô. Tại đây, nước khoáng Vận Động iSPORT - một sản phẩm của FIT, đã được lựa chọn là nước 
uống vận động chính thức của giải và được đón nhận nồng nhiệt bởi các golfer chuyên nghiệp bởi hương vị tươi 
ngon, mẫu mã bắt mắt, tốt cho sức khoẻ và đặc biệt hỗ trợ đắc lực cho các golfer trong quá trình vận động.

iSPORT được sản xuất bởi CTCP Nước khoáng Khánh Hoà (Vikoda), và được phát triển thương hiệu bởi CTCP FIT 
Consumer - một công ty trong ngành tiêu dùng của FIT.

02

iSPORT được đông đảo golfer yêu thích

 Các chương trình về sản phẩm của Sao Nam được tổ 
chức rầm rộ tại các siêu thị trên khắp cả nước

06 WEST FOOD MỜI THẦU CHO DỰ ÁN TỔ HỢP NHÀ MÁY TẠI HẬU GIANG

Ngày 18/12/2015, CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu 
Miền Tây (WestFood) thông báo mời thầu tư vấn giám 
sát cho dự án Xây dựng Tổ hợp nhà máy chế biến nông 
sản thực phẩm Hậu Giang.

West Food Hậu Giang là dự án nằm trong kế hoạch mở 
rộng sản xuất của West Food, được kỳ vọng đem lại 
doanh thu 1500  2000 tỷ đồng khi hoàn tất và đi vào hoạt 
động ổn định, đưa West Food trở thành một trong những 
công ty chế biến rau quả có quy mô lớn nhất Việt Nam.



Trong tháng 12/2015, F.I.T đã hoàn tất thủ tục tham 
gia chương trình Cặp lá yêu thương do Trung tâm Tin 
tức VTV24 (VTV24) chủ trì, phối hợp cùng Văn 
phòng Bộ - Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội; 
Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện. Theo đó, 32 
cháu có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long sẽ 
được F.I.T nuôi dưỡng cho đến tuổi trưởng thành. 
Hàng năm, 32 cháu sẽ được F.I.T hỗ trợ số tiền 
2.400.000 đồng/cháu để chi trả học phí và các 
khoản sinh hoạt hàng ngày, cho đến khi các cháu đủ 
18 tuổi.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

07 F.I.T THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CẶP LÁ YÊU THƯƠNG
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