
CÔNG BỐ THÔNG TIN             

CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU MSR 
 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 7386/UBCK-QLCB ngày 09/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước, Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan (“MH”) xin công bố thông tin về việc chào mua công 

khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“MSR”) như sau: 

I. Thông tin về tổ chức chào mua công khai: 

1. Tên tổ chức chào mua công khai: CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MASAN                      

2. Tên giao dịch: MASAN HORIZON CORPORATION 

3. Vốn điều lệ: 3.816.814.880.000 VNĐ 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

5. Điện thoại: 08. 6256 3862                                               Fax: 08. 3827 4115 

II. Tên công ty mục tiêu:  

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan  

2. Địa chỉ: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam   

3. Vốn điều lệ: 7.194.473.280.000 VNĐ 

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (số lượng cổ phiếu đã phát hành): 719.447.328 cổ phiếu, trong 

đó: 

-  Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 703.544.898 cổ phiếu 

-  Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức (không có quyền biểu quyết): 15.902.430 cổ phiếu  

5. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu 

6. Công ty mục tiêu là công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở 

Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán MSR.  

7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, không bị giới hạn 

chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.  

8. Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của công ty mục 

tiêu được tự do chuyển nhượng. 

III. Mối liên hệ giữa tổ chức chào mua công khai với công ty mục tiêu:  

Tổ chức chào mua công khai là công ty mẹ của công ty mục tiêu. 

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi 

chào mua 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 523.355.270 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 

72,74% vốn điều lệ của công ty mục tiêu (chiếm 74,39% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu 

quyết của công ty mục tiêu).  

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 

Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 180.189.628 cổ phiếu có quyền biểu quyết, 

tương đương 25,05% vốn điều lệ của công ty mục tiêu.  

Số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết dự kiến mà tổ chức chào mua sở hữu sau khi 

thực hiện chào mua là 703.544.898 cổ phiếu, chiếm 97,79% vốn điều lệ và 100% trên tổng số 

lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mục tiêu. Như vậy, theo quy định tại Điều 51 

của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, tổ chức chào mua không phải thực hiện mua tiếp số cổ phiếu 

còn lại trong trường hợp tổ chức chào mua nắm giữ trên 80% trở lên số cổ phiếu của công ty 

mục tiêu sau khi thực hiện chào mua công khai. 

 



VI. Giá chào mua:  

Giá chào mua là 15.500 đồng/ cổ phiếu (mười lăm nghìn năm trăm đồng một cổ phiếu). 

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: 

Nguồn vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua: 

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2016: 6.807.956.657.984 đồng. 

- Nguồn tiền mặt tại ngày 30/6/2016: 339.091.119.777 đồng. 

- Nguồn vốn góp của cổ đông để tăng vốn điều lệ. 

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào 

mua:  

1. Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty mục tiêu. 

2. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:  

- Tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty mục tiêu. 

- Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại công ty mục tiêu theo đúng 

quy định của pháp luật. 

IX. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: 

Từ ngày 11/11/2016 đến ngày 12/12/2016 

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: 

Các điều kiện chào mua công khai được Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan đưa ra với giả 

thuyết là công ty mục tiêu đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi công ty 

mục tiêu là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan 

được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Số lượng cổ phiếu các cổ đông công ty mục tiêu đăng ký bán không đạt số lượng mà Công 

ty Cổ phần Tầm nhìn Masan đăng ký chào mua; 

2. Công ty mục tiêu thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bất kỳ 

hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ 

trái phiếu, v.v…; 

3. Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần; 

4. Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ; 

5. Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản. 

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán: 

Theo phương thức giao dịch chào mua công khai. Việc chuyển khoản chứng khoán và thanh 

toán tiền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

XII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai: 

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương 

- Địa chỉ: Tầng 10 và 21, Techcombank Tower, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: (04) 39 446 368                          Fax:     (04) 39 446 583  

- Website: www.tcbs.com.vn 

 

 

http://www.tcbs.com.vn/


XIII. Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu: 

Vui lòng xem chi tiết tại “Hướng dẫn thủ tục thực hiện” được công bố trên website, và chi tiết 

liên hệ của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương nêu tại mục XII trên. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MASAN  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(đã ký và đóng dấu) 

 

___________________ 

Nguyễn Bích Hà Nguyên  

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


