
HĐQT mới của CTCP Đầu tư F.I.T

Ngày 28/2/2015, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức họp ĐHCĐ 
thường niên năm 2015. Kết thúc Đại hội, các cổ đông đã bỏ 
phiếu thống qua một loạt tờ trình của HĐQT và ban điều 
hành gồm: 

Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tờ trình Về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tờ trình Thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ 
HNX sang HSX

Tờ trình Chấp nhận cho Fitgroup được sở hữu lên 
đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu 
quyết của CTCP Đầu tư F.I.T

Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2014

Tờ trình Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS

Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu 
tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
35% tổng giá trị tài sản công ty

Tờ trình Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với 
luật doanh nghiệp 2014

1 F.I.T tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2015
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Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
Tầng 16, Center Building, Hapulico 

Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, 
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-4) 73 094 688
Fax: (84-4) 73 094 686

Thành lập : 08/03/2007
Niêm yết : 26/07/2013

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

Khoản mục

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
quý IV/2014 13.727.784.352 VNĐ

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
năm 2014 ( đã kiểm toán)

Lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất quý IV/2014

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 
năm 2014 ( đã kiểm toán)

106.160.898.737  VNĐ

54.001.458.823  VNĐ

146.031.556.621   VNĐ

Giá trị

KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ 
VÀ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2014 VÀ CẢ NĂM 2014  



Theo đó, F.I.T với kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp, 
trình độ quản trị hiện đại và năng lực tài chính mạnh sẽ là 
hỗ trợ Dược Cửu Long toàn diện các vấn đề nâng cao chất 
lượng quản trị, tăng cường năng lực tài chính và tham gia 
vào quá trình tái cấu trúc nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của đối tác. Bên cạnh đó, F.I.T cũng bày tỏ 
nguyện vọng tăng sở hữu của F.I.T tại Dược Cửu Long lên 
mức tối thiểu 65% vốn điều lệ.
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2 F.I.T hợp tác chiến lược với CTCP Dược phẩm Cửu Long (Mã: DCL)

Tháng 2, F.I.T  đã phát hành 37.499.995 cổ phiếu ra thị trường, trong đó, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện 
hữu là 29.999.960 cổ phiếu, còn lại là tạm ứng bằng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

Tổng số vốn huy động được từ việc phát hành này là 299.999.960 đồng, nâng số vốn điều lệ của F.I.T lên hơn 
892 tỷ đồng. Việc điều chỉnh số vốn lần này nằm trong lộ trình tăng vốn năm 2015 của F.I.T đã được ĐHCĐ 
thông qua. Theo đó, năm 2015, F.I.T và các công ty con tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng vốn nhằm gia tăng 
năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; Tập trung nguồn lực mở rộng và 
đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm, Dược phẩm. 

 Cơ cấu vốn của F.I.T sau đợt phát hành tính đến ngày 12/02/2015 

 

3 F.I.T nâng số vốn điều lệ lên hơn 892 tỷ đồng

Năm 2015, CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đặt kế hoạch kinh doanh lên tới 150 tỷ đồng, tức 
là gấp gần 2,5 lần con số thực hiện năm 2014. Ông Phan Minh Sáng - TGĐ TSC cho biết TSC có 03 động lực 
tăng trưởng để vượt kế hoạch năm 2015 và phát triển bền vững các năm tiếp theo.

Thứ nhất đó là công ty Hạt giống (TSC Seeds) với những hợp đồng sinh lợi cao đang được xúc tiến ký kết với 
các đối tác lớn trên thế giới. Mảng kinh doanh hạt giống được đánh giá rất tiềm năng nhưng còn thiếu ở thị 
trường Việt Nam.

4 TGĐ TSC trả lời báo chí: Lợi nhuận TSC 2015 -“Vấn đề không phải là hoàn thành kế hoạch…”

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CON

Cổ đông sáng lập : 7,03%

Cổ đông nắm giữ dưới 1%: 50,49%

CTCP Tập đoàn FIT: 13,93%

Mutual Fund Elite (Non – Ucits): 9%

CTCP Tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel: 6,09%



Tổng Giám đốc TSC – Ông Phan Minh Sáng

Ban lãnh đạo TSC và West Food trao bằng khen thưởng 

cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2014
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Đã thành thông lệ, mỗi dịp năm mới, CTCP Đầu tư F.I.T 
lại tổ chức Year-end Party mừng Xuân để tổng kết hoạt 
động sản xuất kinh doanh của năm qua; vinh danh và 
trao phần thưởng cho các cán bộ có thành tích làm việc 
xuất sắc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thành viên 
công ty và gia đình đã có dịp sum vầy, gặp mặt, giao lưu, 
chia sẻ về cuộc sống và công việc trong một năm. 

Đặc biệt, năm nay, F.I.T đã chào đón thêm sự góp mặt 
của những đại diện xuất sắc đến từ các công ty thành 
viên là TSC, TSP và West Food. 

6 F.I.T tổ chức Gala dinner mừng xuân 2015!

Thứ hai đó là công ty Nông dược TSC (TSP) đang nhận được nhiều đơn 
hàng gia công sản phẩm cho các đối tác. Đồng thời, công ty cũng đang 
được đầu tư để đẩy mạnh việc phát triển, kinh doanh bộ sản phẩm thuốc 
bảo vệ thực vật mang thương hiệu TSP.

Thứ 3 đó là công ty Thực phẩm West Food sẽ sớm được tăng năng lực sản 
xuất để đáp ứng lượng đơn hàng "khổng lồ" hiện đang vượt quá rất nhiều 
so với công suất nhà máy.

TGĐ TSC tự tin khẳng định với 3 mảng kinh doanh của công ty con, cùng 
sự nỗ lực trong tăng trưởng thương mại của công ty mẹ, lãi 150 tỷ đồng 
năm 2015 hoàn toàn khả thi. 

Như thường lệ, mỗi dịp Tết Nguyên đán, CTCP Chế biến 
Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (West Food) - một thành 
viên của F.I.T - lại tổ chức Hội thi Tiếng hát mùa xuân để 
CBCNV Công ty  có dịp giao lưu, gắn bó với nhau vào 28 tết 
âm lịch. Nằm trong chương trình Tổng kết năm của toàn 
West Food, 16 tiết mục văn nghệ tham dự do công nhân 
các phân xưởng tự dàn dựng và tập luyện, đã mang không 
khí mùa xuân vui tươi, rộn rã đến với tất cả CBCNV Công ty.

5 West Food tổ chức tiệc tất niên cho CBCNV

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Cũng trong dịp này, West Food đã tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 
2014, nhằm khích lệ và động viên tinh thần làm việc của tất cả CBCNV. Theo đó, Công ty đã trao giấy khen của 
Tổng Giám đốc và quà tặng cho 05 lao động xuất sắc, 22 lao động giỏi và bàn tay vàng năm 2014. Đây là 
những cá nhân tiêu biểu, luôn đạt năng suất dẫn đầu, ý thức kỷ luật tốt, được tập thể CBCNV công nhận và 
bầu chọn.
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Ngày 2/2/2015, CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức thành công buổi Workshop Văn hóa doanh nghiệp với chủ đề: 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI DOANH NGHIỆP.

Tại buổi Workshop, diễn giả đến từ PWC đã đưa đến một bức tranh tổng thể về vấn đề phát triển bền vững, 
đặc biệt tập trung vào doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, dược phẩm và nông nghiệp - 3 lĩnh 
vực hoạt động trọng yếu của F.I.T.

Các thành viên F.I.T được cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về ý nghĩa quan điểm toàn diện 
của PTBV, các xu hướng lớn, rủi ro và cơ hội từ PTBV theo ngành, tiến trình PTBV tạo ra giá trị cho doanh 
nghiệp, mô hình quản trị PTBV, khái niệm đầu tư có trách nhiệm...

7 F.I.T tổ chức Workshop VHDN: Phát triển bền vững tại doanh nghiệp

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.


