
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Mua lại 49% nhà máy chế biến hoá chất vonfram hàng đầu thế giới từ H.C.Starck:  Bước 
đi chiến lược của Masan Resources 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (HNX-UPCOM: “MSR”, 

“Masan Resources” hoặc “Công ty”), một trong những nhà chế biến hóa chất công nghiệp vonfram hàng 

đầu thế giới, thông báo việc Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“Núi Pháo”), công 

ty con của Masan Resources, đã mua lại 49% phần vốn góp của H.C.Starck Gmbh (“H.C.Starck”) tại Công 

ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck (“Nui Phao – H.C.Starck”) với giá trị 29,1 triệu USD 

(“Giao dịch”). Giao dịch này được tài trợ vốn hoàn toàn bởi nguồn tiền của Masan Resources. Nui Phao 

– H.C.Starck đã chính thức trở thành công ty con do Masan Resources sở hữu 100%. 

Được thành lập vào năm 2013, Nui Phao – H.C.Starck là công ty liên doanh giữa Núi Pháo và H.C. Starck 

với mục tiêu trở thành một nhà chế biến sâu trên quy mô toàn cầu các sản phẩm hóa chất công nghiệp 

vonfram như Ammonium Paratungstate (“APT”), Blue Tungsten Oxide (“BTO”) and Yellow Tungsten 

Oxide (“YTO”). Nui Phao – H.C.Starck chế biến sâu tinh quặng vonfram (sản phẩm của Núi Pháo) thành 

các sản phẩm giá trị gia tăng hóa chất công nghiệp vonfram. Công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ 

cấp chứng nhận “Hoạt động ứng dụng công nghệ cao”. Nui Phao – H.C.Starck hiện là thương hiệu 

được công nhận trên toàn thế giới và là nhà cung cấp đáng tin cậy của các công ty sản xuất công nghiệp 

có sử dụng vonfram. 

Ông Craig Bradshaw - Tổng Giám đốc của MSR chia sẻ: “Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành 

đến đối tác H.C.Starck vì những đóng góp của họ cho Việt Nam và cho Masan Resources. Giao dịch này 

sẽ là một bước đi quan trọng đầu tiên giúp chúng tôi hiện thực hoá tầm nhìn trở thành nhà chế biến sâu 

hoá chất công nghiệp vonfram với quy mô và ảnh hưởng toàn cầu. Đồng thời, giao dịch này sẽ giúp chúng 

tôi sở hữu được công nghệ tiên tiến nhất. Hiện nay, chúng tôi đang là nhà cung cấp tinh quặng vonfram 

hàng đầu ngoài Trung Quốc, chiếm 36% thị trường vonfram thế giới ngoài Trung Quốc. Với khát vọng và 

niềm tin của mình, kết hợp giữa tiềm năng Việt Nam và năng lực vận hành quốc tế, Việt Nam có thể tự 

hào khi Masan Resources thành công trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà chế biến sâu 

hoá chất công nghiệp vonfram hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ đưa Núi Pháo trở thành biểu tượng của 

tinh thần “Vietnam can do”. Công ty đang đi đúng hướng trong việc không chỉ tạo ra giá trị lớn cho cổ 

đông, mà còn mang lại giá trị kinh tế - xã hội giúp nâng tầm vị thế Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.” 

Tiến sĩ Karlheinz Reichert - Tổng Giám đốc của Đơn vị vận hành vonfram của H.C.Starck cho biết: “Chúng 

tôi đã có hợp tác tốt đẹp 5 năm vừa qua với ông Craig và đội ngũ nhân viên của Núi Pháo. Núi Pháo thật 

sự là đối tác tuyệt vời. Sự hợp tác này đã giúp cho hai công ty cùng được hưởng lợi lớn cả về công nghệ 

lẫn văn hoá. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Núi Pháo, và họ đóng vai trò là nhà cung 

cấp tin cậy và lâu dài cho các sản phẩm hoá chất công nghiệp và kim loại chất lượng và giá trị gia tăng 

cao như APT, BTO và YTO.”   



Ông Danny Le - Giám đốc cấp cao Chiến lược và Phát triển của Masan Group nhận xét: “Từ góc độ tài 

chính, giao dịch này cho phép công ty sở hữu 100% nguồn lợi nhuận và tiền mặt. Điều này sẽ giúp cho 

MSR có được sự linh hoạt cần thiết cho việc trả nợ vay và chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong 

kế hoạch trung hạn. Giao dịch này cũng nhất quán với chiến lược 5 năm của MSR nhằm phát triển mô 

hình kinh doanh chuỗi giá trị hoá chất công nghiệp và kim loại với dòng tiền vững mạnh và duy trì được 

lợi nhuận xuyên suốt qua các chu kỳ hàng hóa. Ngoài ra, điều này cũng giúp Masan Resources củng cố 

vị thế của mình việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong tương lai gần hoặc thực hiện IPO theo tiêu chuẩn 

quốc tế nhằm mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.”  

Kế hoạch thực hiện chi tiết cho việc tích hợp Nui Phao – H.C.Starck vào hệ thống vận hành chung mang 

đến sự tối ưu hóa trong hoạt động vận hành và tiết kiệm chi phí sẽ được thể hiện từ Quý 1/2019 trở đi. 

Núi Pháo được kỳ vọng sẽ cải thiện Biên Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông Công ty thêm khoảng 5% 

trong 6 tháng cuối năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2018 và giúp đưa MSR có cơ hội vượt mức kế 

hoạch với Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông Công ty trên 1.000 tỷ trong năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIỚI THIỆU MASAN RESOURCES 

Masan Resources là nhà cung cấp hàng đầu các khoáng sản quan trọng như Vonfram, Florit và Bismuth.  Hiện 

nay, Masan Resources đang quản lý và vận hành nhà máy sản xuất và chế biến quặng đa kim hàng đầu thế 

giới tại miền Bắc Việt Nam. Tầm nhìn của Masan Resources là nhằm chứng tỏ với thế giới rằng một công ty 

Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi của thị trường vonfram toàn cầu. 

 

LIÊN HỆ: 

Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích  

Tanveer Gill 

ĐT: +848 6256 3862  

E-mail:  tanveer@msn.masangroup.com  

 

Dành cho truyền thông 

Van Nguyen 

ĐT: +848 6256 3862   

E-mail: van.nguyen@msn.masangroup.com  

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai, kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của Masan Resources, có thể 

liên quan đến những rủi ro và biến động. Những nhận định tương lai, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Resources, 

có chứa đựng những rủi ro, biến động hoặc những yếu tố khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Resources, khiến cho 

kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hiệu suất hoặc thành tích của Masan Resources 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 những hứa hẹn về hiệu quả trong tương lai. 
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