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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  

(Tài liệu phục vụ Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011) 

Năm 2010 thể hiện bước trưởng thành tiếp theo của Công ty với việc quản lý đồng thời quỹ Lotus-

Mekong River Equity Fund và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng trong và ngoài nước.  

Năm 2010, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành nhiều cuộc họp, trao đổi qua điện thoại, email để hỗ trợ 

Ban giám đốc và toàn thể cán bộ Công ty. Ngoài ra các thành viên Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch 

HĐQT và Giám đốc thường xuyên có liên lạc và họp mặt trực tiếp với Giáo sư Ueda, Chủ tịch Hội đồng 

tư vấn đầu tư để có thể tiếp thu các ý kiến tư vấn quan trọng và trao đổi về định hướng kinh doanh cho 

Công ty. Các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm việc sửa đổi một số điểm của quy chế 

tài chính, thông qua mức cổ tức tạm ứng năm 2010, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 

2010,… 

Về tình hình tài chính của LotusIMC thì đến năm 2010 công ty ghi nhận lãi sau thuế hơn 3.9 tỷ đồng là 

năm thứ hai Công ty kinh doanh có lãi sau bốn năm hoạt động nhưng là năm đầu tiên công ty có lãi lũy 

kế. Nhờ đó đây cũng là năm đầu tiên mà Công ty có thể trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông cho dù ở 

mức khá thấp (5% theo mệnh giá).  Về các số liệu cụ thể hơn, Quý cổ đông có thể xem Báo cáo tài chính 

đã kiểm toán và Báo cáo của Ban Giám đốc được gửi kèm theo đây. 

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông và tin rằng với sự ủng hộ 

các cổ đông, các đối tác trong và ngoài nước, sự đoàn kết gắn bó và làm việc chăm chỉ của toàn thể cán 

bộ LotusIMC thì hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ ngày càng tốt hơn để hướng tới mục tiêu trở 

thành một trong các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam về hiệu quả đầu tư dài hạn, số tiền quản lý 

và chất lượng dịch vụ. 

Hà nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011 

          T/M Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch HĐQT 
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