
1 
 

TIN TỨC 
 
 
Ngày 27 tháng 4 năm 2018 
 
Công ty CP CN Ngũ Kim Fortress Việt Nam 
Camille Vi 
Camille.vi@fortresstools.com.vn 
 

CÔNG TY CP CN NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 

 
Thái Binh, Việt Nam – Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thường 
niên 2018 vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Trong số các vị khách mời 
có ông Andre Bilbao - Giám đốc điều hành LIDL Hong Kong, đại diện từ tổ chức tư vấn niêm yết của Fortress 
- SHS, đơn vị kiểm toán - EY, đại diện từ các công ty chứng khoán và báo chí. 
 
Trong cuộc họp, các cổ đông và ban lãnh đạo của Fortress đã thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan 
đến kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018, tiến độ niêm yết trên sàn HNX và cập nhật tiến độ 
các dự án đầu tư. Năm 2017 là một năm Fortress đạt được nhiều thành tích khi doanh thu và lợi nhuận 
ròng đạt 545 tỷ đồng và 63 tỷ đồng, tăng 19% và 169% so với năm 2016. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao đối với các sản phẩm của Fortress, chúng tôi bước vào hợp tác chiến lược với khách hàng quan trọng 
LIDL, và Fortress sẽ tập trung nguồn lực để phát triển từ một nhà sản xuất hàng đầu về công cụ làm vườn, 
trở thành một nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn vào năm 2020. Năm 2018, Fortress đặt kế hoạch tham 
vọng với 1.368 tỷ đồng doanh thu và 160 tỷ đồng lợi nhuận ròng.  Cơ sở cho kế hoạch này đến từ tổng 
công suất sản xuất của Fortress hiện nay là 76 triệu USD doanh thu mỗi năm,  rất khiêm tốn so với nhu 
cầu từ các nhà bán lẻ lớn nhất thế giới như Walmart, LIDL hoặc Aldi. Fortress sẽ bắt đầu xây dựng nhà 
máy thứ 3 trong Q3.2018, đem lại doanh thu ước tính 100 triệu USD/năm khi hoàn thành vào Q3.2019. 
 
Tin tưởng vào triển vọng của Fortress, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty, ông Hsu Ting Hsin, 
phát biểu: “Chúng tôi sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã FTV, có nghĩa là Fortress 
Tools Vietnam. Tôi có thể đảm bảo với quý cổ đông rằng, mặc dù luật pháp yêu cầu các nhân sự cấp cao 
nắm giữ cổ phần trong 6 tháng đến 1 năm, chúng tôi sẽ nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn và không có ý định 
bán. Tôi quyết định sẽ làm việc ở đây đến khi nghỉ hưu. Chúng tôi cũng cam kết các cổ đông sáng lập sẽ 
nắm giữ trong dài hạn.” Ông Andre Bilbao, COO của LIDL Hong Kong, cũng giải thích lý do tại sao LIDL chọn 
Fortress: “Để chuyển dịch việc nhập hàng từ Trung Quốc sang các nước khác như Việt Nam, chúng tôi cần 
các nhà cung cấp đáng tin cậy để hợp tác trong dài hạn. Do đó chúng tôi sẽ hỗ trợ để Fortress trở thành 
nhà cung cấp lớn nhất của LIDL tại Việt Nam. Bình luận về tiến độ niêm yết, bà Vi Nguyệt Cầm, Trưởng 
ban kiểm soát, cho biết: “Khi chúng tôi chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi 
có nắm được thực tế là nhiều công ty FDI không hoạt động tốt sau khi niêm yết, gây nên một số quan ngại 
từ các cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính. Chúng tôi tự tin rằng Fortress  
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sẽ đem lại sự khác biệt, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể là người tiên phong trong làn sóng các công ty 
FDI phát triển vững mạnh trên thị trường chứng khoán. ” 
Cuộc họp kết thúc với thành công và tất cả các đề xuất đã được phê duyệt với tỷ lệ chấp thuận cao. 
 
Một số hình ảnh về sự kiện: 

  

Đoàn chủ tịch bao gồm các thành viên HĐQT (Ông Hsu Ting Hsin, 
Ông Tsai Chui Tien, Ông Carl Gordon) và Bà Vi Nguyệt Cầm, 
Trưởng Ban kiểm soát) 

Ông Andre Bilbao, Giám đốc điều hành LIDL HK, phát biểu tại sự kiện 

  

Các cổ đông thảo luận tại cuộc họp và bên lề cuộc họp 

  

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu Đại hội đã diễn ra thành công 
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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. 
 


