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THÔNG CÁO BÁO CHÍ  

Masan Resources gia nhập nhóm công ty niêm yết lớn nhất  
tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2015 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (HNX: MSR, “Masan 

Resources” hoặc “Công ty”), chủ sở hữu của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo 

(“Công ty Núi Pháo”), một trong những công ty tài nguyên và chế biến khoáng sản lớn nhất trong khu 

vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho đăng 

ký giao dịch trên sàn UPCoM hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015. 

Với giá trị sổ sách hơn 11.000 tỷ đồng, Masan Resources trở thành một trong những công ty lớn nhất 

được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giúp nâng cao hình ảnh sàn UPCoM như một 

điểm đến cho các công ty nhiều tiềm năng đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Bình luận về sự kiện này, ông Dominic Heaton, Tổng Giám đốc của Masan Resources, cho biết: 

“Masan Resources là công ty có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

quốc gia. Masan Resources đã phát triển Công ty Núi Pháo từ con số không thành doanh nghiệp có 

khả năng khai thác và chế biến sâu trên quy mô lớn. Việc niêm yết này là bước phát triển chiến lược 

trong tầm nhìn của chúng tôi với mong muốn khẳng định rằng một công ty Việt Nam có thể trở thành 

người dẫn dắt thị trường vonfram toàn cầu và có tiềm năng thay đổi toàn diện ngành công nghiệp 

này.” 

Ông Vũ Hồng, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc phụ trách hoạt động đối ngoại của Công ty Núi 

Pháo, chia sẻ thêm: “Masan Resources là một câu chuyện thành công của Việt Nam. Thành công 

này đã không thể thành hiện thực nếu không có sự tham gia và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng địa 

phương, cũng như chính quyền các cấp từ trung ương tới địa phương. Việc niêm yết này là kết quả 

của những nỗ lực vượt bậc trong nhiều năm qua của đội ngũ nhân viên của chúng tôi, trong đó gần 

70% là lao động địa phương tại Thái Nguyên, nơi có mỏ Núi Pháo.” 

Việc niêm yết này là đánh dấu vai trò của Masan Resources và Công ty Núi Pháo như nhà sản xuất 

vonfram quan trọng trên toàn cầu. Vào giữa tháng Chín tới, Hiệp hội Công nghiệp Vonfram Quốc tế 

(ITIA) sẽ tổ chức hội nghị thường niên toàn cầu tại Hà Nội, và đây là lần đầu tiên một sự kiện quan 

trọng như vậy cho ngành công nghiệp vonfram được tổ chức tại Việt Nam. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh là các 

đơn vị tư vấn cho đợt niêm yết này của Masan Resources. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN  

Masan Resources là chủ sở hữu Công ty Núi Pháo, một trong những công ty tài nguyên và chế biến 

khoáng sản lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, hiện đang vận hành dự án mỏ đa 

kim Núi Pháo mang tầm cỡ thế giới tại Thái Nguyên. Là nhà sản xuất vonfram, florit và bismuth, 

những khoáng chất công nghiệp chuyên dụng quan trọng trên thế giới, Núi Pháo có đầy đủ khả năng 

trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam. 

Núi Pháo là một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, với trữ lượng 66 

triệu tấn quặng có phẩm cấp vonfram (WO3) trung bình là 0,18%. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào 

năm 2014, dự án Núi Pháo đã trở thành nhà sản xuất vonfram lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và một 

trong những nhà sản xuất florit cấp axít và bismuth lớn nhất trên thế giới. 
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Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược 

của Masan Group có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn, Những nhận định tương 

lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Group, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc 

chắc và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Group, có thể 

khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của 

Masan Group khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận 

định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy 

ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 

mailto:tanveer@msn.masangroup.com
mailto:van.nguyen@msn.masangroup.com

