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CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM TỔ CHỨC
THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021 vào sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021 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 2020 và kế hoạch 2021, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 -2026, sửa đổi Điều lệ và quy chế quản trị công ty theo luật Doanh
nghiệp và Luật chứng khoán mới có hiệu lực, tiến độ niêm yết cổ phiếu FTV trên hệ thống giao
dịch Upcom và một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. Mặc dù dịch bệnh
covid ảnh hưởng trên toàn cầu, nhưng Fortress vẫn đạt được doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần
lượt đạt 653,05 tỷ đồng và 19,54 tỷ đồng trong khi rất nhiều doanh nghiệp bị lỗ hoặc không có đơn
hàng. Fortress kỳ vọng doanh thu đạt 50 triệu USD vào năm 2021.
Cuộc họp kết thúc thành công, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
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

Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên HĐQT (ông Hsu Ting
Hsin, bà Tô THị Phương Lan), bà Dương Thị Thơm - Phó
TGĐ và bà Vi Nguyệt Cầm – trưởng Ban kiểm soát

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội
dung trình bày tại Đại hội

Các Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Ông Tsai Chui Tien – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
trình bày kỳ vọng Công ty trong thời gian tới

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
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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.

