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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Tập đoàn Ma San huy động khoản vay trị giá 175 triệu đô la Mỹ 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2013 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San 

(Mã chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM: MSN, “Masan”), một trong 

những tập đoàn lớn nhất thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, hôm nay đã công bố rằng 

JP Morgan và các công ty liên kết đã cung cấp cho Masan Industrial, công ty con của Công 

ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”), một khoản vay trị giá 175 triệu đô la Mỹ có 

thời hạn ba năm. Khoản tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay 108 

triệu đô la Mỹ hiện hữu và tiếp tục đầu tư thêm vào các mảng kinh doanh hàng tiêu dùng 

của Tập đoàn Ma San. 

Khoản vay mới này chịu mức lãi suất thấp hơn khoản vay 108 triệu đô la Mỹ trước đây và 

khoản tăng thêm thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng ngân hàng quốc tế đối với các hoạt 

động kinh doanh cốt lõi của Công ty Hàng tiêu dùng Ma San. 

Ngoài ra, khoản tiền 150 triệu đô la Mỹ trong khoản vay này nhận được sự bảo lãnh của Tổ 

chức Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (“MIGA”), một thành viên của tổ chức Ngân hàng Thế 

giới. Với tư cách của một tổ chức phát triển đa phương, MIGA chỉ hỗ trợ những khoản đầu 

tư với mục tiêu phát triển và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và xã hội. Tập 

đoàn Ma San là công ty đầu tiên thuộc khối kinh tế tư nhân ở Việt Nam và Đông Nam Á 

nhận được sự hỗ trợ của MIGA đối với một khoản vay tài chính doanh nghiệp. Hơn nữa, 

đây còn là khoản vay tài chính doanh nghiệp lớn nhất mà MIGA từng hỗ trợ đối với một 

công ty thuộc khối kinh tế tư nhân trên phạm vi toàn cầu. 

Công ty Hàng tiêu dùng Ma San đã không ngừng đổi mới các tiêu chuẩn an toàn và môi 

trường nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ quản lý đã phát triển một hệ thống 

được chứng nhận ISO 9001, 14001 và OHSAS 18001, cũng như tiêu chuẩn HACCP dành 

cho thực phẩm và an toàn ở tất cả các hoạt động khả dĩ. Nhờ đó, Ngân hàng Thế giới đã 

xếp Công ty Hàng tiêu dùng Ma San vào dự án Nhóm B do các tác động môi trường và xã 

hội được hạn chế ở mức tối thiểu. 

Công ty cũng đã củng cố phương pháp quản trị doanh nghiệp của mình thông qua việc bổ 

nhiệm ông Steve Golsby làm thành viên Hội đồng Quản trị. Ông Golsby có hơn 20 năm kinh 

nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng quốc tế. Gần đây nhất, ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc 

của Mead Johnson Nutrition từ 2008-2012. Việc bổ nhiệm ông Golsby được thực hiện sau 

khoản đầu tư trị giá 200 triệu đô la Mỹ của KKR nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu của mình trong 

Công ty. 

Giao dịch sẽ được hoàn tất sau khi có các chấp thuận cần thiết liên quan đến giao dịch. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN 

Tập đoàn Ma San là một trong những công ty lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân Việt 

Nam có 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 lấy thêm thông tin chi tiết. 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN  

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San là một trong những công ty hàng tiêu dùng hàng 

đầu Việt Nam, hiện đang sản xuất và phân phối các ngành hàng thực phẩm và đồ uống, bao 

gồm nước mắm, nước tương, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan và ngũ cốc hòa tan. 

Công ty bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2000 và sau đó đã phát triển danh mục sản 

phẩm đa dạng và xây dựng mạng lưới phân phối để thiết lập vị thế dẫn đầu trong thị trường 

thực phẩm có thương hiệu ở Việt Nam. Công ty Hàng tiêu dùng Ma San đã tạo ra một số 

thương hiệu hàng tiêu dùng được tin cậy rộng rãi như Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư 

và Tam Thái Tử nổi tiếng về chất lượng và hương vị thơm ngon, thông qua chiến lược đặt 

người tiêu dùng Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. 
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