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THÔNG CÁO BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 

 

Masan Group và H.C. Starck thành lập Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C. Starck  

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013 – Tập đoàn H.C. Starck (“H.C. Starck”), nhà sản 

xuất các kim loại công nghệ cao hàng đầu và một trong những công ty lớn nhất thế giới trong ngành 

công nghiệp sản xuất vonfram, và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ("Núi 

Pháo"), là công ty con của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Ma San (HOSE : MSN, "Masan Group"), đã công bố việc ký kết thỏa thuận chính thức 

để thành lập Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - H.C. Starck (“Công ty Liên doanh”). 

Núi Pháo và H.C. Starck sẽ sở hữu lần lượt là 51% và 49% phần vốn của Công ty Liên doanh này nhằm 

thực hiện việc tinh luyện quặng vonfram được khai thác và chế biến sâu tại mỏ Núi Pháo thành các 

sản phẩm vonfram có giá trị cao hơn. Công ty Liên doanh này có khả năng tinh luyện lên đến 10.000 

tấn tinh quặng vonfram mỗi năm. H.C. Starck sẽ vận hành Liên doanh này và cam kết mua lại phần 

lớn sản lượng để sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. H.C. Starck cũng sẽ hỗ trợ 

chào bán phần sản lượng còn lại ra thị trường cho Công ty Liên doanh. 

H.C.Starck dẫn đầu thị trường về kim loại kỹ thuật cao và các sản phẩm tantali. Đồng thời, H.C.Starck 

cũng giữ thị phần lớn trong thị trường molypđen, niobi, và rheni, vốn đều đỏi hỏi công nghệ tiên tiến 

và trình độ kĩ thuật cao để chế biến. 

Núi Pháo, đối tác cung cấp nguyên liệu cho Công ty Liên doanh, đã phát triển một trong những mỏ 

vonfram lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc với vòng đời dự kiến hơn 15 năm. Việc xây dựng 

nhà máy hiện đang được tiến hành, trong tương lai đây sẽ là một phần của nhà máy thuộc Công ty 

Liên doanh. Giai đoạn đầu tiên của nhà máy chế biến vonfram sẽ bắt đầu đi vào hoạt động tháng tới, 

và các giai đoạn tiếp theo dự kiến hoàn thành vào năm 2014. 

Ông Andreas Meier, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành của H.C. Starck cho biết: "Masan đã phát 

triển một doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản mang đẳng cấp thế giới và mỏ Núi Pháo sẽ 

là một nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho Công ty Liên doanh".  

H.C. Starck có trụ sở tại Đức. Tập đoàn này có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực chế biến vonfram, 

vốn đòi hỏi công nghệ chuyên sâu. Do đó, H.C. Starck sẽ thực hiện trách nhiệm vận hành Công ty 

Liên doanh. 

Ông Dominic Heaton, Tổng Giám đốc Điều hành của Masan Resources, công ty con của Masan Group 

và là công ty mẹ của Công ty Núi Pháo đã nhận xét: "H.C. Starck có chuyên môn đẳng cấp thế giới 

trong việc chế biến và tinh luyện các sản phẩm vonfram. Sở hữu bí quyết công nghệ và kĩ thuật 
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chuyên sâu của H.C. Starck, Masan Group sẽ góp phần vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt 

Nam thành nước xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn." 

Ông Madhur Maini, Tổng Giám đốc Điều hành của Masan Group đánh giá: "H.C. Starck là Tập đoàn 

công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các kim loại công nghệ cao. Quan hệ đối tác với H.C. 

Starck, một trong những Tập đoàn chế biến vonfram lớn nhất thế giới, sẽ giúp Masan nâng cao vị thế 

của mình trong chuỗi giá trị vonfram. Đây chính là một minh chứng cho chất lượng của tinh quặng 

vonfram được chế biến sâu tại nhà máy của Núi Pháo." 

 

Việc thành lập Công ty Liên doanh và hoàn tất thỏa thuận sẽ được thực hiện sau khi có các chấp 

thuận cần thiết liên quan đến giao dịch. 
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GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN H.C. STARCK 

Tập đoàn H.C. Starck là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các kim loại và gốm sứ công nghệ cao, 

phục vụ cho các ngành công nghiệp đang tăng trưởng như điện tử, hóa chất, ô tô, công nghệ y tế, 

hàng không vũ trụ, công nghệ năng lượng, và các ngành công nghiệp công nghệ môi trường, cũng 

như các công ty kỹ thuật và sản xuất dụng cụ công nghiệp, từ 14 nhà máy sản xuất riêng của mình 

nằm ở châu Âu, châu Mỹ, và châu Á. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, Tập đoàn có 3.000 nhân 

viên tại Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Thông tin bổ sung về 

công ty có thể được tìm thấy tại www.hcstarck.de/press. 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư 

nhân Việt Nam với giá trị vốn hóa thị trường hơn 3 tỷ đô la Mỹ, với trọng tâm hoạt động tập trung 

vào ngành hàng tiêu dùng và tài nguyên. Tập đoàn Ma San cam kết phát triển giá trị của cổ đông 

thông qua việc xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và các đối 

tác toàn cầu. Vui lòng truy cập trang web của Tập đoàn Ma San tại địa chỉ www.masangroup.com để 

có thêm thông tin chi tiết. 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN 

Là công ty con của Masan Group, Công ty Cổ phần Tài Nguyên Ma San ("Masan Resources") là chủ sở 

hữu của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, công ty phát triển dự án Núi 

Pháo ở tỉnh Thái Nguyên, nằm ở phía bắc của Hà Nội. Núi Pháo sở hữu một trong những mỏ vonfram 

lớn nhất trên thế giới. Khi đi vào hoạt động ổn định, mỏ Núi Pháo cũng sẽ là một trong những nhà 

sản xuất đơn lẻ bismut và flourit phẩm cấp acid lớn nhất thế giới. Việc khai thác khoáng sản sẽ thực 

hiện theo phương pháp lộ thiên với tổng chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm được dự tính là 

nằm trong khoảng 25% thấp nhất so với các nhà sản xuất vonfram hiện nay trên thế giới. Mỏ này đã 

bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 3 năm 2013. Mỏ Núi Pháo dự kiến sẽ thúc đẩy tầm nhìn của Masan 

Resources để trở thành công ty tài nguyên tư nhân lớn nhất Việt Nam. Để có thêm thông tin, vui 

lòng truy cập trang web của Masan Resources: www.masangroup.com/masanresources. 
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LIÊN HỆ MASAN: 

Ray Bashford  

FTI Consulting 

T : +852 9318 3711 

E : Ray.Bashford@fticonsulting.com 

 

 

LIÊN HỆ H.C. STARCK: 

Ulrike Reich 

T: +49 89 500 942 155 

E: ulrike.reich@hcstarck.com 

 

 

Thông cáo báo chí này có thông tin dự báo liên quan đến kỳ vọng của Masan Group, ý định hoặc 

chiến lược có thể liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Các thông tin dự báo, bao gồm cả 

những kỳ vọng của Masan Group, liên quan đến rủi ro đã biết và chưa biết, không chắc chắn và các 

yếu tố khác mà nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Group, mà có thể gây ra kết quả thực tế hoạt 

động kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu suất, thành tích của Masan Group về mà có khác biệt lớn 

so với những thể hiện hay ngụ ý của thông tin dự báo. Bạn không nên dựa vào thông tin dự báo để 

xem như đó là  kỳ vọng, các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai hoặc là lời hứa sẽ thực hiện trong 

tương lai. 
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