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Thái Bình, Việt Nam – Trong tháng 3, Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT của Fortress - Ông Hsu Ting Hsin 
(Tony Hsu) cùng một số lãnh đạo bộ phận Tài chính đã có buổi gặp gỡ các nhà đầu tư đến từ Bangkok và 
Hồ Chí Minh để thảo luận về cơ hội đầu tư tại Công ty. Các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm một số quỹ cổ 
phiếu, công ty quản lý quỹ, cũng như các nhà đầu tư cá nhân – những nhà đầu tư này đều thể hiện sự 
hứng thú với thị trường Việt Nam và một công ty tốt với triển vọng hứa hẹn như Fortress. 
 
Từ năm 2016, Fortress Việt Nam đã bước vào một giai đoạn phát triển rất năng động: Hiện tại Fortress là 
một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới và khu vực về dụng cụ làm vườn; tuy nhiên công ty sẽ 
định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lớn tại Việt Nam vào năm 
2020. Điều này đồng nghĩa với việc bổ sung vốn để nâng cao năng lực sản xuất, trong đó huy động vốn từ 
phát hành cổ phiếu là một kênh rất quan trọng. Năm 2017, công ty đã thành công trong việc phát hành cổ 
phiếu để đầu tư vào xây dựng nhà máy thứ 3 (sẽ được khởi công vào Q3.2018 trong khi nhà máy thứ 2 đã 
hoàn thành vào cuối năm 2017) và dự kiến sẽ trở thành công ty đại chúng được niêm yết trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội đầu năm 2018, trước khi chuyển sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 
vào năm 2019. 
 
Trong số các nhà đầu tư nước ngoài hiện tại, có 2 quỹ đầu tư đến từ châu Âu và Thái Lan đã đầu tư vào 
Fortress. Một quỹ khác của châu Âu đã đến thăm các nhà máy của Fortress vào đầu năm 2018, và chúng 
tôi cũng nhận được sự quan tâm đến từ một quỹ tại Singapore về việc mua cổ phiếu của công ty sau khi 
Fortress chính thức trở thành công ty niêm yết tại thị trường Việt Nam. 
 
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. 
 

mailto:Camille.vi@fortresstools.com.vn

