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KHÓ KHĂN TRONG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP FDI
Thái Bình, Việt Nam – Ngày 15/12/2019 trong buổi gặp mặt và trao đối giữa đại diện các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với phóng viên Thời báo kinh tế Sài Gòn về những khó khăn
trong niêm yết cổ phiếu mà các doanh nghiệp FDI đang phải đối mặt, ông Timothy Hsu – chuyên
viên Quan hệ đầu tư của Fortress chia sẻ rằng Công ty đã có một thời gian khá dài trong công tác
chuẩn bị như chuyển đổi mô hình thành công ty đại chúng từ năm 2016 và niêm yết cổ phiếu trên
sàn OTC như một bước đệm để tiến tới chuyển lên sàn giao dịch chứng khoán chính, đến nay sau
khi hoàn thiện hồ sơ niêm yết và nộp tới Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), các cơ quan
ban ngành vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể về niêm yết chứng khoán đối với doanh nghiệp FDI
tại Việt Nam. Ông Timothy Hsu cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá, Fortress
(hoặc bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào) sẽ không thoái vốn sau khi niêm yết, bằng cách yêu cầu
cổ đông sáng lập phải nắm giữ cổ phiếu trong và có các quy định chính sách khác nhau cho những
người sáng lập doanh nghiệp muốn thoái vốn. Đồng thời, ông Timothy Hsu khẳng định công ty sẽ
không bỏ dở giữa chừng kế hoạch niêm yết chứng khoán FTV với niềm tin việc các doanh nghiệp
FDI được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhà đầu tư có thể tham khảo buổi phỏng vấn trong đường link dưới đây.
https://www.thesaigontimes.vn/298038/kho-khan-nao-can-buoc-doanh-nghiep-fdi-len-san.html

TIN 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., 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.

