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CÔNG TY CP CN NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM CHÚC MỪNG SHS NHÂN
DỊP KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI
Thái Bình, Việt Nam – Công ty CP Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam gửi lời chúc mừng tới Công ty
Chứng khoán Sài Gòn (SHS) nhân dịp khai trương trụ sở mới tại số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại
diện cho Fortress tham dự sự kiện này có bà Vi Nguyệt Cầm - Trưởng ban Kiểm soát kiêm Giám đốc Quan
hệ đầu tư và ông Timothy Hsu – Giám đốc kinh doanh của công ty.
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SHS hiện đang là công ty tư vấn của Fortress và sẽ giúp Fortress trở thành công ty đại chúng được niêm yết
trong nửa đầu năm 2018. "Fortress sẽ hấp dẫn nhà đầu tư vì công ty đang bước vào giai đoạn phát triển
rất năng động và sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Quyết định của Fortress
trở thành một công ty niêm yết trên thị trường Việt Nam sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của công
ty mà còn giúp tạo nên quan điểm khác về các công ty FDI được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
Nam. Các công ty FDI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của nền kinh tế Việt Nam; tuy
nhiên nhiên, có một vài trường hợp các công ty FDI đã không hoạt động tốt sau khi niêm yết. Điều này gây
ra những lo ngại từ chính phủ và nhà đầu tư về tính minh bạch trong việc chia sẻ lợi nhuận giữa Tập đoàn
mẹ và công ty con tại Việt Nam cũng như ý định của nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam sau khi
họ bán lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Fortress đã thể hiện rõ ý định phát triển bền vững ở Việt
Nam và trở thành một công ty thành công trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để
giúp Fortress trở thành tấm gương sáng điển hình cho các công ty FDI khác ở Việt Nam noi theo.” trích lời
ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc của SHS.
Fortress là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ Tập đoàn Formosa Tools. Lựa chọn niêm yết ở Việt Nam
có nghĩa là Formosa Tools sẽ không niêm yết tại thị trường Đài Loan. Tuy nhiên, Formosa Tools và Fortress
Tools tin rằng việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp tăng tính thanh khoản của cổ
phiếu, tăng giá trị vốn hóa, nâng cao thương hiệu của công ty cũng như giúp gia tăng khả năng tiếp cận
nguồn vốn cần thiết khi Fortress tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam
Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản xuất hàng
đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu.
Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., một công ty Đài Loan có truyền thống lâu đời trong ngành
sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy
đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa
Tools.
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