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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Masan chính thức trở thành Đối tác chiến lược của Công ty Nước khoáng và TMDV Quảng Ninh, 

nổi tiếng với thương hiệu nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và Faith 

Tp. Hồ Chính Minh, ngày 2 tháng 11 năm 2015 – Công ty TNHH Một Thành viên Masan Beverage 

(“Masan Beverage”), một công ty con của Masan Consumer Holdings (“MCH”, “Masan”) hôm nay ký 

thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược của Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và TMDV 

Quảng Ninh (“Công ty”, “Công ty nước khoáng Quảng Ninh”). Công ty nước khoáng Quảng Ninh là 

một trong những công ty nước khoáng hàng đầu có sự hiện diên lớn tại miền Bắc với hai thương 

hiệu đồ uống mạnh bao gồm nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và Faith.  

Đội ngũ quản lý tài năng và dày dạn kinh nghiệp của Công ty cùng với tinh thần doanh nghiệp, Công 

ty đã đạt được tăng trưởng mạnh với mức doanh thu năm 2015 ước tính gần 370 tỷ, tức tăng gần 4 

lần so với năm 2010. Kết quả kinh doanh ấn tượng này có được là do Công ty có hệ thống phân phối 

sâu rộng tại miền Bắc và một danh mục sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đáp ứng nhu cầu khẩu vị 

của người tiêu dùng miền Bắc, và đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên hơn và tốt hơn 

cho sức khỏe, như nước khoáng. 

Nguồn nước khoáng của Việt Nam là một phần di sản quan trọng của đất nước, và là nguồn tài 

nguyên thiên nhiên có giá trị mà người tiêu dùng yêu thích, đặc biệt khi người Việt có ý thức hơn về 

chăm sóc sức khỏe và quan tâm hơn đến nguồn nước uống. Trong năm 2014, nước khoáng chiếm 

một tỷ lệ lớn trong doanh số bán hàng nước uống đóng chai tại Việt Nam, và theo Euromonitor, tổng 

doanh số nước uống đóng chai dự kiến sẽ đạt trên 460 triệu USD vào năm 2017. 

Cùng với Vĩnh Hảo, Công ty nước khoáng Quảng Ninh sẽ giúp cho Masan Beverage có được nền tảng 

hoạt động vững mạnh trong ngành đồ uống trên phạm vi toàn quốc. Doanh thu hợp nhất dự kiến 

đạt gần 1.000 tỷ trong năm 2015, tăng gấp đôi so với 2014, và Masan sẽ trở thành công ty trong 

nước giữ vị trí dẫn đầu trong ngành hàng nước khoáng.  

Mối quan hệ đối tác chiến lược này không chỉ phù hợp với tầm nhìn chiến lược dài hạn của Masan 

Beverage mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc xác lập vị thế kinh doanh của Masan, với định hướng 

tập trung phát triển các nhãn hiệu quốc gia hàng đầu bao gồm Quang Hanh, Faith, Vĩnh Hảo và 

Vinacafe. 

Theo kế hoạch cổ phần hóa và IPO của Công ty, Masan Beverage dự kiến sẽ sở hữu ít nhất 65% cổ 

phần của Công ty khi giao dịch kết thúc. 

Giao dịch được tư vấn bởi Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và cần thông qua phê chuẩn doanh 

nghiệp và các cơ quan quản lý nếu có. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MÔT THÀNH VIÊN MASAN BEVERAGE  

Masan Beverage là công ty sản xuất đồ uống, là công ty con của Masan Consumer Holdings, một 

trong những công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống hàng đầu của Việt Nam. Masan Beverage sở 

hữu một danh mục các sản phẩm đa dạng với các thương hiệu hàng đầu bao gồm cà phê hòa tan, 

nước khoáng thiên nhiên, và nước tăng lực. Các thương hiệu bao gồm Vinacafe, Wake-Up, Wake-Up 

247, Vĩnh Hảo và Lemona. Masan Beverage vừa ký thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược của Công 

ty nước khoáng Quảng Ninh, mà sở hữu các thương hiệu Quang Hanh và Faith. Thông qua sự hợp 

tác này, Masan Beverage trở thành công ty trong nước giữ vị trí dẫn đầu trong ngành hàng nước 

khoáng thiên nhiên. 

Masan Beverage cam kết thúc đẩy di sản về văn hóa uống của Việt Nam với những trải nghiệm mới 

qua việc sử dụng những nguồn tự nhiên quý giá của Việt Nam. 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC KHOÁNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

NINH 

Công ty TNHH Một Thành viên nước khoáng và thương mại dịch vụ Quảng Ninh là một công ty sản 

xuất nước đóng chai hàng đầu ở miền Bắc Việt Nam, sở hữu một danh mục các thương hiệu được 

yêu thích và phổ biến rộng rãi trong các ngành hàng nước khoáng thiên nhiên và có hương vị. Các 

nhãn hàng của Công ty bao gồm Quang Hanh, Faith, Suối Mơ và Blizka. 

 

LIÊN HỆ:  

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

Tanveer Gill 

T: +848 6256 3862  

E: tanveer@msn.masangroup.com  

 

(Dành cho truyền thông) 

Vân Phạm 

T: +848 6256 3862   

E: van.pham@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. 
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