&͔ĈÐ1*
9¬48$1+ʃ&͔ĈÐ1*

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành BIC

48$1+ʃ1+¬Ĉɣ87Ɉ

annual report 2012

Theo phương châm cởi mở và minh
bạch thông tin, trong năm vừa qua BIC
đã thực hiện nghiêm túc và chuẩn xác,
nâng cao chất lượng công bố thông tin
đồng thời cũng tích cực trao đổi, tương
tác với cổ đông để truyền thông một
cách nhất quán và rõ ràng tới cổ đông
về tình hình hoạt động của BIC.

Baùo caùo thöôøng nieân
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Kịp thời công bố thông tin theo quy định
Định kỳ hoặc đột xuất, BIC luôn đảm bảo tính
kịp thời trong việc thực hiện báo cáo và công bố
thông tin, giải trình thông tin với các cơ quan chức
năng theo quy định về việc công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán theo Thông tư 52/2012/
TT-BTC. Trong năm 2012, bên cạnh công bố các
thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp 6
tháng 1 lần, báo cáo tài chính định kỳ hàng quý,…
BIC cũng kịp thời truyền thông những thông tin
đột xuất như thay đổi thành viên Ban Điều hành,
Ban Kiểm soát, các Nghị quyết họp của Hội đồng
quản trị,…tới các cổ đông.
Đồng thời BIC cũng duy trì kênh thông tin chính
thống là website của Tổng Công ty với chuyên

mục Quan hệ cổ đông (tại địa chỉ: http://bic.vn/
Desktop.aspx/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thongtin/). Thông qua website, BIC thường xuyên cập
nhật các thông tin mới và đăng tải các quy trình,
biểu mẫu phục vụ nhà đầu tư. Bên cạnh website, BIC cũng quan tâm duy trì đối thoại với các
cổ đông qua nhiều kênh khác nhau như báo chí,
đài truyền hình, báo cáo thường niên, tư vấn trực
tiếp thông qua Ban Đầu tư tài chính,… đảm bảo
cổ đông được tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ.
Nâng cao tính minh bạch trong việc cung cấp
thông tin
BIC luôn đảm bảo chất lượng thông tin truyền
thông tới các nhà đầu tư. Bên cạnh các thông tin
phải công bố theo quy định, BIC luôn cập nhật
thường xuyên và chính xác các hoạt động của
doanh nghiệp, các sự kiện mới, sản phẩm, dịch vụ
mới lên website và các phương tiện truyền thông
khác để các nhà đầu tư có cái nhìn khách quan và
toàn diện về hoạt động của Tổng Công ty.
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Vốn điều lệ

660.000.000.000

Số lượng cổ phiếu niêm yết

60.000.000

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

60.000.000

Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

Mã cổ phiếu (HOSE)

BIC

&Ɇ&ɡ8&͔ĈÐ1*
TT

Tên cổ đông

Số cổ phần

Giá trị
(đồng)

54.317.509

543.175.090.000

82,3%

54.317.509

543.175.090.000

82,3%

Danh sách Cổ đông sáng lập
BIC là một trong các doanh nghiệp sớm áp dụng
báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế và có
đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, đảm bảo thực hiện
soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm
theo đúng quy định và tiến độ.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam
Tổng cộng
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9 Cổ đông và quan hệ cổ đông

