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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hội đồng Quản trị của MSN quyết định mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2016 – Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, 

“Masan” hoặc “Công ty”) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc quyết định mua lại 20 triệu cổ 

phiếu quỹ. Đồng thời, Công ty cũng phát hành Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 

bởi Công ty Kiểm toán KPMG, xác nhận báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh tăng 

trưởng kỷ lục đã được thông báo vào cuối tháng 7. Trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 

năm 2016, dự báo lợi nhuận của Công ty được điều chỉnh tăng lên 25%.  

Theo Báo Cáo Tài Chính đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của 

Công ty tăng 83,8% và lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng gần gấp ba so với 

cùng kỳ năm 2015. Nhờ tốc độ tăng trưởng hai con số mạnh mẽ trên tất cả các hoạt động kinh 

doanh của mình, Masan vẫn theo đúng lộ trình trên đà đạt 2 tỷ USD doanh thu thuần cho năm 

2016. Do đó, Masan cũng đã điều chỉnh tăng dự báo cả năm cho lợi nhuận sau thuế và cổ đông 

thiểu số tăng thêm 25% đạt 2.400 tỷ đồng, như vậy mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 60% so 

với năm 2015. Số dư tiền hợp nhất của Masan vào ngày 30/6/2016 đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm 

tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác. . 

Ban Điều hành tin rằng giá trị giao dịch hiện tại đối với cổ phiếu của Công ty đang được định giá 

rất thấp so với giá trị thực. Masan hiện sở hữu và quản lý các nền tảng hoạt động kinh doanh 

thành công hàng đầu trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đang phát triển tích cực của 

Việt Nam. Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những phương thức hiệu quả sử dụng 

lượng tiền mặt lớn mà Công ty đang nắm giữ, thể hiện niềm tin của Ban Điều hành về định hướng 

chiến lược và triển vọng kinh doanh. 

Việc mua lại cổ phiếu quỹ thể hiện cam kết của Ban Điều hành về việc gia tăng và tối đa hóa giá 

trị cho các cổ đông cũng như quan tâm đến mọi đối tượng cổ đông khác nhau. Điều đó cũng thể 

hiện nhất quán với triết lý kinh doanh của Masan “Hằng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của người Việt Nam”.  

Công ty đang thực hiện các thủ tục theo qui định của Pháp luật về việc mua lại cổ phiếu quỹ. 
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GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN MASAN 

Tập đoàn Masan là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam, tập trung vào các cơ hội 

tăng trưởng cao trong ngành tiêu dùng: thực phẩm, đồ uống, và trong chuỗi giá trị dinh dưỡng.  

Tập đoàn Masan bao gồm Masan Consumer Holdings, sở hữu các thương hiệu được ưa thích 

nhất Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống (Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, 

Omachi, Kokomi, Vinacafe, Wake-up, Vĩnh Hảo và Sư Tử Trắng), và Masan Nutri-Science, là công 

ty với lĩnh vực kinh doanh nằm trong chuỗi giá trị dinh dưỡng lớn nhất của Việt Nam (với các 

thương hiệu Proconco và Anco). Các mảng kinh doanh khác của Tập đoàn Masan bao gồm Masan 

Resources, một trong những nhà sản xuất vonfram và khoáng chất công nghiệp chiến lược lớn 

nhất thế giới, và ngân hàng Techcombank, là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt 

Nam. 

 

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) 

Trang Nguyen 

T: +848 6256 3862   

E: trang.nguyen@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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