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CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM TỔ CHỨC 

THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 

 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2019 vào chiều ngày 22 tháng 1 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty, Lô 

B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

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 kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019, tiến độ niêm yết cổ phiếu FTV trên sàn 

HOSE.  

Nhận thấy nhu cầu của thị trường, ngoài mặt hàng truyền thống là các sản phẩm về công cụ làm 

vườn, công ty sẽ phát triển các mặt hàng mới như va li, túi, lồng, chuồng nuôi động vật ... Mặt 

hàng sản phẩm đồ chơi bằng gỗ cũng là một trong những mặt hàng chủ lực của Công ty. Với những 

triển vọng về mặt hàng và đơn hàng từ các đối tác lớn, Fortress đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 

với 1.368 tỷ đồng. 

Theo đánh giá, cổ phiếu FTV có triển vọng cao trên thị trường chứng khoán và dự kiến sẽ niêm 

yết trên sàn HOSE vào quý 1 năm nay.  

Cuộc họp kết thúc với thành công và tất cả các đề xuất đã được phê duyệt với tỷ lệ chấp thuận 

tuyệt đối. 
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Một số hình ảnh về sự kiện 

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Bà Dương Thị Thơm thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến 
quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 

 

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu 

 

 

Bà Trần Kim Thúy thông qua biên bản kiểm phiếu Bà Nguyễn Bích Hồng và ông Hsu Ting Hsin thông qua 
biên bản họp ĐHĐCĐ 
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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., Ltd., 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)  và 

là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


