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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hội đồng quản trị Masan phê chuẩn việc mua lại 10% vốn điều lệ 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 9 năm 2017 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

(HOSE: MSN, “Masan” hoặc “Công ty”), công bố việc Hội đồng quản trị của Công ty phê chuẩn 

mua lại tối đa 10% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán của Công ty, tùy theo điều kiện 

thị trường. 

Masan tin rằng giá cổ phiếu bình quân của Công ty trong thời gian vừa qua thấp hơn giá trị thực 

của Công ty, Masan đang sở hữu và vận hành những nền tảng kinh doanh hàng đầu trong nhiều 

lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đang tăng trưởng của Việt Nam. Do đó, Masan tin rằng việc 

mua lại cổ phiếu sẽ là cách tối ưu để sử dụng lượng tiền mặt Công ty hiện có và phản ánh niềm 

tin của Masan vào chiến lược và dự báo tài chính của Công ty. Kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được 

tiến hành dựa trên quy chế tài chính của Công ty về phân bổ vốn và tối ưu hóa bảng cân đối kế 

toán. 

Việc mua lại cổ phiếu cho thấy cam kết của Masan trong việc đồng hành và phục vụ lợi ích của 

các cổ đông của Công ty. Việc mua lại sẽ một mặt tạo thanh khoản cho cổ đông, mặt khác các cổ 

đông còn lại có thể hưởng lợi từ tầm nhìn chiến lược trong thời hạn 3 năm như đã được công bố 

trong thông báo kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2017. 

Cùng với việc mua lại cổ phiếu phổ thông đợt này (trước đó Công ty đã mua lại hơn 9 triệu cổ 

phiếu vào tháng 10/2016), hoàn trả các khoản vay có lãi suất cao, sở hữu lượng tiền mặt lớn để 

sẵn sàng tăng thêm tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, Masan đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ lợi 

nhuận trên vốn sở hữu trong khi vẫn đảm bảo quy chế tài chính và xây dựng bảng cân đối tài 

chính lành mạnh. 

Việc mua lại cổ phiếu sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành và tùy vào điều kiện thị trường. 

Thông tin chi tiết sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN 

Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm 
và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng 
cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng 
thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày 
của đại đa số người dân. 

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng 
thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là 
những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế 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)  
Van Nguyen 
T: +848 6256 3862   
E: van.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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