Kim Eng Việt Nam: Thống nhất tăng vốn lên 600 tỷ đồng
KEVS sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin với kinh phí dự toán là gần 300.000 USD
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KEVS sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin với kinh phí dự toán là gần 300.000 USD

Ngày 31/3/2012 CTCP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội đã nhất trí về việc
sẽ không chia cổ tức của năm 2010, 2011, đồng thời sẽ tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.
Năm 2011, Kim Eng Việt Nam đạt lợi nhuận sau thuế là 5,03 tỷ đồng, khai trương 3 chi nhánh mới trong năm 2011 là Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng và
tháng 3/2012 khai trương Chi nhánh An Giang. Số tài khoản của nhà đầu tư tăng 46% và thị phần môi giới tăng 1,68% so với năm 2010, tương đương tỉ lệ
tăng trưởng 82,3%, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng về thị phần trên toàn quốc.
Mặc dù KEVS có triển khai các hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) với số dư đến cuối năm đến gần 300 tỷ đồng nhưng trong năm 2011 KEVS không phát
sinh bất cứ trường hợp nợ xấu nào. Hiện tại toàn bộ dư nợ ký quỹ, danh mục ký quỹ vẫn được quản lý chặt chẽ và điều chỉnh kịp thời theo các thông số
của thị trường do Hội Đồng Tín Dụng của KEVS đã ban hành.
Thời gian tới KEVS sẽ triển khai hàng loạt hoạt động nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực kinh doanh và kiểm soát rủi ro, tăng cường việc
tuyển dụng lực lượng môi giới …
Ngoài ra, KEVS sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin với kinh phí dự toán là gần 300.000 USD; Nâng cấp hệ thống tích hợp giao dịch trực
tuyến, hướng đến đạt tỷ lệ 80% số lượng giao dịch của khách hàng qua kênh E-Commerce vào cuối năm 2013.
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