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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng của TPG Đầu Tư 50 Triệu Đô La Mỹ vào Tập Đoàn Ma San Để Xây Dựng 
Nền Tảng Hàng Đầu về Nông Nghiệp  

 
TP Hồ Chí Minh, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2013 – Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Ma San (HOSE: MSN, 

“Masan”), một trong những tập đoàn lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, hôm nay 

đã công bố rằng Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng của TPG (“TPG Growth”), một quỹ đầu tư vốn tăng trưởng 

của TPG, một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư vốn tư nhân hàng đầu thế giới, đã chính thức 

ký hợp đồng để mua lại 49% cổ phần của công ty TNHH Hoa Mười Giờ (“Masan Agriculture” hay 

“Công ty”).  

TPG Growth sẽ chi trả một khoản tiền mặt trị giá khoảng 50 triệu đô la Mỹ để mua lại cổ phần của 

Masan Agriculture từ Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (“Masan Consumer”). Khoản đầu tư 

này tiếp nối khoản đầu tư đầu tiên của TPG Growth vào Masan Group trong năm 2009 và là khoản 

đầu tư thứ 3 của TPG tại Việt Nam. 

Ông William McGlashan, Giám đốc điều hành của Quỹ TPG Growth, nói rằng, “Khoản đầu tư của 

chúng tôi vào Công ty Masan Agriculture là một lời minh chứng cho niềm tin của chúng tôi vào đội 

ngũ lãnh đạo của Công ty, quan hệ đối tác của chúng tôi với Masan Group và tiềm năng của lĩnh vực 

nông nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cũng rất phấn khởi với những cơ hội đầu tư mà chúng tôi đang 

thấy tại quốc gia này.”  

Ông Madhur Maini, Tổng giám đốc của Masan Group, nói thêm rằng, “Quan hệ đối tác với TPG cung 

cấp cho chúng tôi kiến thức chuyên môn cũng như nguồn vốn để đầu tư vào xây dựng một doanh 

nghiệp nội địa hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.” 

Sự am hiểu sâu sắc về ngành của TPG Growth được kết hợp với kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp 

và năng lực thực thi địa phương của Masan sẽ giúp tạo dựng nên được một nền tảng vận hành hàng 

đầu trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Hiện tại, Masan Agriculture đang sở hữu 40% cổ phần 

của Công ty CP Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Việt Pháp (“Proconco”), một trong những nhà sản xuất 

thức ăn chăn nuôi hàng đầu của Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, Proconco đã xây dựng 

thương hiệu Con Cò thành một thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực thức ăn nông nghiệp ở Viêt Nam. 

Sự thấu hiểu sâu sắc về người dân chăn nuôi ở địa phương kết hợp với năng lực nghiên cứu & phát 

triển mang đẳng cấp quốc tế đã giúp Proconco đem lại những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng 

được những tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe cho người tiêu dùng và được chế biến theo công thức 

riêng cho phù hợp với điều kiện chăn nuôi của thị trường nội địa.  

Masan Group dự kiến sẽ tái cơ cấu cấu trúc sở hữu của Masan Agriculture để Công ty trở thành công 

ty con của Masan Consumer Ventures, một công ty sẽ được thành lập và được sở hữu 100% bởi 
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Masan Group. Masan Group sẽ chủ yếu tập trung vào làn sóng tăng trưởng tiếp theo của một mảng 

kinh doanh rộng lớn hơn đó là mảng kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam.    

Giao dịch này sẽ được hoàn tất sau khi có các chấp thuận cần thiết liên quan đến giao dịch, dự kiến 

sẽ rơi vào cuối tháng 7 năm 2013.   

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN 

Tập đoàn Masan là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam với 

vốn hóa thị trường trên 3 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng và tài nguyên thiên nhiên. 

Masan cam kết tạo ra giá trị cho cổ đông bằng việc xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường 

với một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và các đối tác toàn cầu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng 

truy cập trang web của Masan tại www.masangroup.com.  

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TPG GROWTH 

TPG Growth là một quỹ đầu tư tăng trưởng tập trung vào các doanh nghiệp cỡ vừa của TPG, một 

công ty quản lý quỹ đầu tư vốn tư nhân toàn cầu. Với tổng mức tài sản đang quản lý khoản 3,7 tỷ đô 

la Mỹ, TPG Growth nhắm đến các khoản đầu tư trong nhiều ngành kinh tế ở nhiều quốc gia và sử 

dụng đa dạng các cấu trúc tài chính từ việc mua lại doanh nghiệp bằng đòn bẩy nợ, thông qua vốn 

đầu tư tăng trưởng đến các cấu trúc đầu tư tư nhân vào các doanh nghiệp đại chúng (PIPE). Quỹ đầu 

tư TPG Growth được hỗ trợ bởi nguồn lực dồi dào từ TPG, một công ty hiện đang quản lý 56,7 tỉ đô 

la Mỹ. TPG Growth có văn phòng ở Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore. Để biết thêm thông tin, xin 

vui lòng truy cập trang web của TPG Growth tại www.tpggrowth.com. 
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