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THƯ NGỎ 
 

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công nhân viên 
 

Nhiều người trong số các bạn thời gian qua đã không chỉ là những người tạo nên thành công 
của Faros, mà còn là đồng sở hữu Công ty, khi sở hữu cổ phiếu ROS. Với việc cổ phiếu ROS tăng 
giá trong thời gian qua, những người sở hữu ROS đều đã nhận được thành quả xứng đáng cho việc 
đầu tư và cống hiến của mình. Và hôm nay, tôi gửi thư này cho các bạn để chúc mừng về điều đó. 

Tuy nhiên, thông qua thư gửi này, tôi muốn gửi tới các bạn một thông điệp khác, đó là nhìn 
nhận cơ hội tiềm năng của Faros và sự gắn bó lâu dài. 

Có không ít cán bộ Faros và FLC đã hỏi tôi về việc có nên chốt lời ROS ở thời điểm này. Tôi 
đã từng trả lời nhanh với các bạn rồi là các bạn nên tiếp tục giữ lại. Ngày hôm nay, tôi muốn cho 
các bạn biết thêm thông tin, và quan điểm của tôi, để bạn tự tin hơn về quyết định của mình. 

Như các bạn cũng thấy trong báo cáo nhận định của Công ty Chứng khoán Artex, cổ phiếu 
ROS vẫn còn cơ hội tăng giá khá cao so với mức giá hiện tại, khoảng 50% kể từ giá cuối tuần qua là 
108.700 đồng/cổ phiếu. Nếu xét về kỳ đầu tư, thì đây là mức kỳ vọng sinh lời đủ hấp dẫn với bất kỳ 
một nhà đầu tư nào. Tôi cho rằng nhận định của Artex là có cơ sở và các bạn nên cân nhắc giữ lại vì 
mục tiêu lợi nhuận. 

Ở góc độ người lãnh đạo Faros, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tôi mong 
muốn có được sự gắn kết lâu dài giữa cán bộ Faros và FLC với Công ty. Việc duy trì sở hữu ROS là 
một cách như thế. 

Faros tuy tuổi đời còn non trẻ, nhưng chúng ta tự hào vì những thành tích đã đạt được. Chúng ta 
đã tự tin thay thế, chiếm lĩnh được những nhà thầu có tên tuổi lớn tại Việt Nam, cùng nhau tạo nên 
những đại công trình đẹp đẽ, với tốc độ thi công liên tục phá kỷ lục. Điều này không chỉ tạo nên hiệu 
quả kinh doanh trực tiếp cho Faros tại mỗi dự án Công ty đã tham gia, mà còn góp phần tạo ra khối 
lượng công việc lớn khác cho tương lai, giúp Công ty đảm bảo nguồn thu nhập trong mấy năm tới. 

Thêm vào đó, Faros đang có quỹ dự án lớn về bất động sản tại các địa phương như: Bình 
Định; Quảng Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc… Tôi tin rằng, cần phải mất thời gian để chúng ta hiện thực 
hóa những tài sản đang có, nhưng nó xứng đáng để bạn chờ đợi. 

Trong số các bạn, có thể có những người đã trở nên rất giàu có tính đến thời điểm này nhờ sở 
hữu ROS. Tôi mong rằng, điều đó sẽ không làm các bạn chủ quan, lười biếng, giảm nhiệt đi ý chí 
công việc mà chúng ta đã có. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta đã xây dựng được Faros và đối tác của 
mình là FLC những đại dự án lớn, tạo ra nhiều giá trị cho đời. Tôi mong, chúng ta sẽ tiếp nối những 
giá trị đó, để nâng tầm giá trị Faros lên một bậc mới, để từ đó, tiếp tục nâng giá trị tài sản sở hữu 
mỗi cá nhân chúng ta, là cổ phiếu ROS. 

Chúc tất cả các bạn một sức khỏe dồi dào, luôn tràn đầy nhiệt huyết, và thành công. 
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