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CÔNG TY CP CN NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM THAM DỰ SỰ KIỆN 
VIETNAM INVESTMENT DAY TẠI HONGKONG 

 
Thái Binh, Việt Nam – Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam đã tham dự sự kiện Vietnam Investment 
Day vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Hong Kong theo lời mời từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt. Fortress, 
cùng với một số doanh nghiệp Việt Nam đã niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian gần đây, đã 
chia sẻ các thông tin về công ty tới các nhà đầu tư, cùng với cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của Fortress. Phát 
biểu tại sự kiện, ông Timothy Hsu chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn công ty Chứng khoán Rồng Việt đã tạo 
điều kiện để Fortress tiếp cận các nhà đầu tư đến từ thị trường hàng đầu thế giới. Fortress đang bước vào 
giai đoạn tăng trưởng rất mạnh, và chúng tôi rất mong sẽ được đồng hành cùng các nhà đầu tư có ý định 
gắn bó nghiêm túc trong dài hạn tại Việt Nam.”  
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Fortress đánh giá cao tính chuyên nghiệp của các nhà tổ chức sự kiện này, và công ty dự kiến sẽ tổ chức 
cũng như tham gia các sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư trong thời gian sắp tới, nhằm quảng bá tên tuổi cũng 
như trao đổi về cơ hội đầu tư đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Thông qua sự kiện này, đại diện của 
Fortress là ông Timothy Hsu và bà Vi Nguyệt Cầm đã tiếp xúc, gặp gỡ với 1 số nhà đầu tư đến từ thị trường 
vốn lớn nhất châu lục.  

IN TỨC 

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. 
 


