
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN 

MASAN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1525/2016/HĐQT ---o0o--- 

V/v: Ý kiến của HĐQT MSR về đề nghị 

chào mua công khai cổ phiếu 
Tp. HCM, ngày 3 tháng 11 năm 2016 

Kính gửi:   -     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan  

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“Công ty” hoặc “MSR”) xin gửi tới quý Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), quý cổ đông lời chào trân trọng. 

Căn cứ theo Điều 44 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty xin thông báo đến 

UBCKNN, và các cổ đông ý kiến của HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu MSR của 

Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan (“MH”) như sau: 

- HĐQT Công ty thống nhất với phương án chào mua công khai 180.189.628 cổ phiếu 

MSR do MH đề xuất. HĐQT Công ty đề nghị MH tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Công ty 

trong hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất chào mua công khai nhằm làm tăng giá 

trị cho Công ty và các cổ đông của Công ty. 

- HĐQT Công ty đề nghị MH thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu MSR theo 

đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Trên đây là các ý kiến của HĐQT Công ty gửi đến UBCKNN và các cổ đông của Công ty 

về việc MH chào mua công khai cổ phiếu MSR.  

Trân trọng. 
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