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TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2013 

        
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO 

CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TRONG CÔNG TY 

                 
I. Giới thiệu về tổ chức phát hành: 

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN  

2. Tên giao dịch: MASAN GROUP  

3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

 Điện thoại: 08 6256 3862  Fax: 08 3827 4115 

4. Mã chứng khoán: MSN 

5. Vốn điều lệ: 6.872.801.230.000 đ (sáu ngàn tám trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm lẻ một 

triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng) 

6. Nơi mở tài khoản:  

 Số hiệu tài khoản:  

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303576603 cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 

năm 2004 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.  

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: tư vấn quản lý   Mã số: 70200 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: quản lý vốn đầu tư 

- Tổng mức vốn kinh doanh: 6.872.801.230.000 đ (sáu ngàn tám trăm bảy mươi hai tỷ 

tám trăm lẻ một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)  

II. Mục đích phát hành cổ phiếu 

- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm ghi 

nhận kết quả làm việc của cán bộ quản lý hoặc người lao động đã có đóng góp và/hoặc 

có khả năng đóng góp cho Công ty hoặc các công ty con.  

- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Khuyến khích, n ng cao vai trò, trách nhiệm và quyền l i của các cán bộ nh n viên 

cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Tập đoàn. 

- Thu hút và giữ ch n những cán bộ chủ chốt t m huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, 

và nh n viên giỏi. 

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

trong Công ty: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN  

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 



3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ.  

4. Tổng số cổ phần: 687.280.123 cổ phần. 

5. Số lư ng cổ phiếu đang lưu hành: 687.280.123 cổ phiếu. 

6. Số lư ng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

7. Số lư ng cổ phần dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phần. 

8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 200.000.000.000 đ. 

9. Tỷ lệ phát hành: 2,91%. 

10. Hạn chế chuyển như ng: không có  

11. Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 10/05/2013 đến 31/05/2013.  

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

[đã ký và đóng dấu] 

 

 

 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

 


