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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC LIDL HONGKONG SẼ THAM DỰ ĐHĐCĐ CỦA
FORTRESS
Thái Binh, Việt Nam – Để thể hiện sự ủng hộ đối với Fortress Việt Nam, đối tác chiến lược của Công ty là
LIDL Hongkong sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty với tư cách khách
mời danh dự. Một số thành viên chủ chốt của ban lãnh đạo LIDL Hong Kong, đứng đầu là ông Andre Bilbao,
Giám đốc điều hành của LIDL Hong Kong, sẽ tham dự Đại hội tại Hà Nội, sau đó sẽ tới thăm quan các nhà
máy của Fortress tại Thái Bình.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Fortress Việt Nam sẽ diễn ra từ 9g sáng ngày 27 tháng 4
năm 2018 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội. Tại Đại hội, ban lãnh đạo và các cổ đông sẽ họp bàn, thống nhất
nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2017 và kế hoạch năm 2018, thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cũng như báo cáo tiến
độ niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội. Năm 2017, Fortress đã được ĐHĐCĐ phê duyệt việc nộp hồ sơ
để trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên HNX trước khi chuyển sang HOSE vào năm 2019.
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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