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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Masan Consumer công bố đợt chào mua công khai 49% cổ phần của Cholimex Foods 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 11 năm 2014 

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Masan Consumer”), một công ty con của Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, "Masan Group"), một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong khối 

kinh tế tư nhân tại Việt Nam, đã công bố sẽ tiến hành đợt chào mua công khai 49% lượng cổ phần 

đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (“Cholimex Foods”). Giá chào mua công 

khai là 90.000 VNĐ/cổ phiếu, và bên mua trực tiếp sẽ là Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm 

Masan, một công ty con thuộc sở hữu 100% của Masan Consumer. 

 

Cholimex Foods là một trong những công ty nước chấm và gia vị phát triển nhanh nhất tại Việt Nam 

với các nhãn hàng đã tồn tại trên thị trường gần 30 năm. Đây là một công ty rất thành công trong 

ngành hàng tương ớt, và dưới nhãn hiệu mẹ (umbrella brand) mới của mình là “Hương Việt”, công ty 

đã phát triển mạnh mẽ các ngành hàng nước mắm và nước tương. Công ty cũng có nguồn doanh thu 

từ xuất khẩu, bao gồm các sản phẩm thực phẩm đông lạnh. Cholimex Foods phân phối sản phẩm của 

mình tại Việt Nam thông qua các kênh truyền thống, siêu thị và có mặt rộng rãi tại các hàng quán. 

 

Bà Đặng Thu Hà, Giám đốc Marketing ngành hàng gia vị của Masan Consumer, cho biết: “Cholimex 

đã tăng trưởng rất mạnh mẽ trong những năm vừa qua và chúng tôi rất vui mừng là có sự liên kết 

với một nhãn hàng biểu tượng của Việt Nam. Qua việc đầu tư vào công ty danh tiếng trong nước, 

Masan hi vọng là có thể tăng cường khả năng của cả 2 bên vào việc hằng ngày nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của người Việt Nam.” 

 

Ông Seokhee Won, Tổng Giám đốc Điều hành của Masan Consumer, nhận định: “Masan Consumer 

tin tưởng vào việc nuôi dưỡng những thương hiệu mạnh đại diện cho giá trị Việt Nam. Qua thông 

cáo này, chúng tôi có thể thấy được viễn cảnh là có thể mang lại cho người tiêu dùng và gia đình của 

họ nhiều sự lựa chọn các sản phẩm mà họ yêu thích và tín nhiệm.” 

 

Giao dịch chào mua công khai này còn phụ thuộc vào các chấp thuận của doanh nghiệp và của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN  

Là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, Masan Group tập 

trung xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dựa trên tiềm năng tiêu dùng và tài nguyên 

thiên nhiên của Việt Nam. Chúng tôi có nhiều thành tích trong hoạt động xây dựng, mua lại và quản 

lý các nền tảng hoạt động kinh doanh có quy mô lớn. Chúng tôi cam kết duy trì vị thế của một Tập 

đoàn lớn mạnh thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam xét về quy mô, lợi nhuận và thu nhập cho 

cổ đông; và là một đối tác có tiềm năng tăng trưởng cũng như nhà tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam.  

 

LIÊN HỆ:  

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)  

 S.Venkatesh / Tanveer Gill 

T: +848 6256 3862  

E: tanveer@msn.masangroup.com  

(Dành cho truyền thông) 

Van Nguyen  

T: +848 6256 3862  

E: van.nguyen@msn.masangroup.com 

 

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

