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GIỚI THIỆU CHUNG

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP

Tên tiếng Anh: VIET NAM AGRIBANK GOLD CORPORATION JSC.,.

Tên viết tắt: AJC
Địa chỉ: 239 Phố Vọng - P.Đồng Tâm - Q.Hai Bà Trưng - HN
Điện thoại: 04 35146415 - Fax: 04 35146424.
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Xuân Toán – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của AJC.

- Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (viết tắt
AJC) được thành lập theo quyết định số 131/QĐ-NHNo ngày 28/09/1994 của Tổng Giám đốc
Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Việt
Nam.

- Ngày 24/03/2003, được Thủ tướng chính phủ đồng ý và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam đã ký Quyết định số 44/QĐ/HĐQT-TCCB thành lập lại Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ
vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là đơn vị hạch
toán độc lập trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có vốn điều
lệ là 110 tỷ đồng và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng là doanh nghiệp hạng I.
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- Ngày 25/06/2003, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định số
655/2003/QĐ-NHNN sáp nhập Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý được
tiếp nhận các Công ty Vàng bạc Đá quý Hà Nội (Doanh nghiệp hạng I); Công ty Vàng bạc đá
quý Hà Tây, Công ty Chế tác Vàng trang sức I (2 doanh nghiệp hạng II…).

- Ngày 29/06/2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam đã ký quyết định số 654/QĐ-HĐQT-TCCB phê duyệt chuyển Công ty Kinh
doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Ngày 24/06/2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam đã ký Quyết định số 732/QĐ-HĐQT-CPH phê duyệt phương án cổ phần, chuyển
Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng
Công ty cổ phần với Vốn điều lệ là 206.000.000.000 đồng.

Tháng 9/2008, AJC đã tiến hành đấu giá bán cổ phần lần đầu tiên (IPO) thành công.
AJC có 02 cổ đông chiến lược là Ngân hàng ĐôngNam Á (Seabank) và tập đoàn Nam Cường
và nhiều cổ đông phổ thông khác.

- Ngày 14/11/2008, AJC tiến hành họp Hội đồng cổ đông thông qua điều lệ, phương án hoạt
động sản xuất kinh doanh; đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty.

- Ngày 29/12/2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ký quyết
định số 1737/QĐ-HĐQT-CPH đổi tên từ Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân
hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (viết tắt là
AJC)

- AJC chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/01/2009.

II.

Những lĩnh vực hoạt động kinh doanh của AJC.
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- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng hoá
khác.

- Sản xuất, chế tác vàng miếng, hàng trang sức, vàng, bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ.

- Nhận gửi giữ, làm đại lý: vàng, bạc, đá quý, kim khí quý cho các cá nhân, tổ chức trong và
ngoài nước.

- Kinh doanh sàn giao dịch vàng; Dịch vụ bảo đảm giá trị bằng vàng.

- Dịch vụ bảo đảm giá trị bằng vàng.

- Kiểm định vàng bạc đá quý, hàng trang sức, các kim loại quý.

- Kinh doanh kho ngoại quan vàng.

- Dịch vụ cho thuê két sắt, cất trữ vàng, bạc,đá quý

- Nhận uỷ thác, làm đại lý trong các hoạt động Ngân hàng: Thu đổi ngoại tệ, dịch vụ chuyển
tiền Westernunion… cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các tổ
chức tín dụng khác.

- Kiểm định vàng bạc đá quý,hàng trang sức,các kim loại quý.
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- Kinh doanh kho ngoại quan vàng bạc đá quý;

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;

- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

- Khai thác mỏ vàng bạc đá quý và các loại khoáng sản khác (trừ các loại khoáng sản Nhà nước
cấm).

- Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu trung tâm thương mại.

- Kinh doanh bất động sản.

- Kinh doanh xăng dầu.

- Kinh doanh, chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản, nông sản, lâm sản, hải sản.

- Đào tạo thợ kim hoàn, thợ kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ kinh doanh vàng, nghiệp vụ bán hàng,
vi tính, ngoại ngữ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

Xuất nhập khẩu vàng, bạc,đá quý,hàng trang sức,mỹ nghệ và các loại hàng hóa khác;

- Xuất khẩu khoáng sản,nông sản,lâm sản,hải sản;
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III. Thương hiệu AJC

- AJC với mô hình Công ty mẹ có nhiều Công ty con nằm tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
gồm 5 Chi nhánh, 22 Trung tâm, Cửa hàng kinh doanh, Phòng giao dịch và 5 Đại lý mua bán
vàng miếng AAA, với đội ngũ gần 400 cán bộ công nhân viên nhiệt tình, năng động, có trình độ
chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc. AJC cũng là một trong những doanh nghiệp có
hệ thống dây chuyền sản xuất vàng miếng hiện đại theo công nghệ của Italia, đảm bảo tiêu
chuẩn chất lượng vàng 99,99% với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ vàng nguyên liệu của
Thụy Sỹ, công nghệ sản xuất vàng miếng AAA đã được cấp chứng chỉ ISO 2007.

- AJC đã và đang mở rộng kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chủ đạo vàng miếng AAA và sản
phẩm trang sức cao cấp thương hiệu AJC thông qua hơn 1000 Chi nhánh của NHNo&PTNT VN
khắp các tỉnh thành phố trong cả nước. Về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu vàng miếng,
hàng trang sức trong các năm qua, AJC là một trong vài ba đơn vị có doanh số và lợi nhuận lớn
nhất Việt Nam.

- Sản phẩm vàng miếng AAA của AJC đã đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.

- Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng chất lượng ngày càng nâng cao đặc biệt là hoạt động Huy
động tiết kiệm bằng vàng AJC là đơn vị tổ chức đầu tiên (từ Tổng Công ty VBĐQ Việt Nam) để
phục vụ cho người dân và khách hàng.

Tổng kết năm 2008, hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty đạt kết qủa cao, doanh số
kinh doanh đạt trên 12.000 tỷ đồng (tương đương 726 triệu USD ), lãi gộp đạt hơn 116 tỷ đồng
(tương đương 7 triệu USD).
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