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HI VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

Gần đây, Thủ tướng chính phủ đã ra qua Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2019 – 

Quyết định phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2025”.  

Trong đó Quyết định có nêu tại điểm 4, điều 2 - Tổ chức thực hiện:  

“4. Bộ kế hoạch và Đầu tư - Phối hợp với Bộ tài chính ban hành hướng dẫn về niêm yết/ đăng ký 

giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam”. 

Nhà đầu tư có thể tham khảo Quyết định 242/QĐ-TTg đính kèm. 

Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến việc tháo gỡ vướng mắc đối với niêm yết cổ phiếu 

của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại FORTRESS đang hoàn thiện hồ sơ niêm 

yết nộp Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. FORTRESS hi vọng trong thời gian tới Bộ kế 

hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính sớm có văn bản chính thức hướng dẫn về niêm yết/ đăng ký giao 

dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi đó, Công ty sẽ nộp hồ sơ niêm 

yết cổ phiếu FTV tại sàn HOSE.    
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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. 
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