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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Masan Group Công Bố Ý Định Chào Mua Công Khai Toàn Bộ Cổ Phiếu Masan 

Resources, Mở Đường Cho Đợt Tăng Trưởng Chiến Lược Và Huy Động Vốn Mới 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016 – Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, 
“Masan” hoăc “Công ty”), một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, thông 
qua công ty con sở hữu 100% của mình, vừa công bố kế hoạch chào mua công khai toàn bộ cổ 
phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty cổ phần Tài Nguyên Masan (HNX-UpCOM: MSR), 
công ty sở hữu mỏ vonfram lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp hóa chất vonfram công nghệ cao 
hàng đầu trên toàn cầu. Công ty dự định chào mua toàn bộ cổ phiếu MSR với giá 15.500 VND/cổ 
phiếu để gia tăng tỷ lệ sở hữu hiện nay ở mức 72,7% trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Masan dự 
kiến đợt chào mua sẽ kết thúc trước cuối Quý 4/2016, phụ thuộc vào việc hoàn tất các quy định 
của pháp luật. 

Kế hoạch chào mua công khai dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ cổ đông phổ thông của MSR trên 
cơ sở tự nguyện, cho phép các cổ đông hiện hữu có thể hiện thực hóa khoản đầu tư của mình 
theo giá trị sổ sách của MSR hoặc tiếp tục tham gia vào giai đoạn phát triển chiến lược tiếp theo 
của MSR. Công ty MRC Ltd., một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và 
Mount Kellett, là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại MSR với tỷ lệ sở hữu 20,04%, đã thể hiện sự 
quan tâm đối với việc bán lại cổ phần của mình trong đợt chào mua công khai này như là một 
phần của kế hoạch tổng thể của quỹ đầu tư này trong việc tái cơ cấu các khoản đầu tư. 

Masan dự định cấp vốn cho kế hoạch chào mua công khai của công ty con thông qua sự kết hợp 
giữa một khoản nợ 2 năm trị giá 35 triệu USD và phát hành 12 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 
95.000 đồng mỗi cổ phiếu. Do đó, tác động của việc pha loãng thuần đối với cổ đông hiện hữu 
của Masan sẽ giảm ở mức tối thiểu, kể cả chương trình mua lại cổ phiếu quỹ đã kết thúc gần đây. 
Theo đó, Công ty đã mua lại gần 10 triệu cổ phiếu với giá trung bình dưới 70.000 đồng mỗi cổ 
phiếu. 

Với kế hoạch chào mua công khai này, MSR dự kiến sẽ nâng cao sự linh hoạt 1 cách chiến lược 
để đạt được mục tiêu thay đổi thị trường vonfram toàn cầu bằng nguồn vốn dài hạn. Trong khi thị 
trường hàng hóa đầy thách thức trong năm 2016, MSR vẫn có thể đạt được sự tăng trưởng và lợi 
nhuận trong năm đầu tiên hoạt động hết công suất và sản xuất các hóa chất giá trị gia tăng chuyên 
biệt như APT, BTO và YTO. Với thời hạn khai thác mỏ kéo dài 19 năm sắp đến, là một trong 
những đơn vị có chi phí sản xuất thấp nhất trên thế giới và sở hữu công nghệ hàng đầu, MSR và 
nền tảng hoạt động có tiềm lực tài chính mạnh mẽ này được xem như một công ty dần đầu thị 
trường toàn cầu và là đối tác chiến lược đáng tin cậy trong ngành vonfram. 

Kế hoạch chào mua công khai và việc thực hiện của Công ty phụ thuộc vào sự phê chuẩn theo 
các quy định của pháp luật. Masan sẽ công bố các thông tin chi tiết hơn theo luật chứng khoán 
hiện hành. 


