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THÔNG CÁO BÁO CHÍ: 

KKR tin tưởng Masan Group sẽ trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực tiêu dùng của Việt Nam 

250 triệu USD vốn đầu tư, bao gồm 150 triệu USD vốn đầu tư tăng trưởng vào Masan Nutri-Science  

Hồ Chí Minh và Singapore, ngày 3 tháng 4 năm 2017 - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, 
"Masan Group" và "Công ty") công bố thông tin chính thức về việc KKR, công ty quản lý quỹ đầu tư hàng đầu 
trên thế giới, đã hoàn thành việc ký kết các thỏa thuận đầu tư tổng cộng 250 triệu USD vào Masan Group và 
Masan Nutri-Science, công ty đặt trọng tâm chiến lược vào xây dựng chuỗi cung ứng thịt và các sản phẩm 
từ thịt ("Giao dịch"). Theo đó, thỏa thuận đầu tư của KKR bao gồm 150 triệu USD đầu tư vào Masan Nutri-
Science (“MNS”) để sở hữu 7,5% cổ phần, và 100 triệu USD mua lại cổ phần Masan Group từ PENM 
Partners, công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân của Đan Mạch. Đây là khoản đầu tư thứ hai của KKR vào 
Masan, sau khoản đầu tư vào Masan Consumer Corporation với tổng giá trị 359 triệu USD. 

Ông Ming Lu, Giám đốc quỹ KKR tại khu vực Châu Á, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng Masan Group, một công 
ty đẳng cấp quốc tế, luôn là một lựa chọn đầu tư đúng đắn. Chúng tôi vô cùng ấn tượng về năng lực của 
Masan trong các chuyển đổi chiến lược nhằm thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của hơn 90 triệu 
người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý. Chúng tôi đã chứng kiến quá trình 
họ phát triển từ một công ty trong ngành hàng gia vị thành một Tập đoàn hàng tiêu dùng có giá trị 2 tỷ USD. 
Ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng Masan với niềm tin chiến lược và cơ hội tăng trưởng đột 
phá trong ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt". 

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, cũng cho biết: "Tại Masan, chúng tôi tin rằng giá trị lớn và 
đích thực sẽ đến bằng việc thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam, 
giúp cho họ có thể chi trả ít hơn cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Trong bối cảnh chi tiêu cho những 
mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày như thực phẩm và đồ uống, thịt và các sản phẩm từ thịt, cũng 
như các dịch vụ tài chính… đang chiếm hơn một nửa thu nhập của người dân, chúng tôi tin rằng việc này 
thật sự mang lại ý nghĩa và giá trị lớn cho cộng đồng và xã hội. Vốn đầu tư của KKR vào Masan giúp tăng 
cường nền tảng tài chính vững chắc trong việc thực hiện cam kết đó với người tiêu dùng Việt Nam". 

Thị trường thịt và các sản phẩm từ thịt có giá trị 18 tỷ USD. Mặc dù vậy, năng suất chăn nuôi rất thấp và 
chuỗi cung ứng bị phân mảnh (công ty dẫn đầu thị trường hiện nay chỉ chiếm 1% thị phần), do vậy, người 
tiêu dùng đang phải chi trả cao hơn cho sản phẩm chưa tương xứng. Masan tin tưởng các chuyển đổi chiến 
lược cùng với việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật sẽ mang đến hiệu suất trong toàn chuỗi giá trị 
đạm động vật. Năm 2016, Masan đã hoàn tất giai đoạn khởi đầu của mô hình tích hợp “3F” (từ trang trại đến 
bàn ăn) bằng việc khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành hàng thức ăn gia súc, xây dựng trang trại nuôi heo 
kỹ thuật cao với quy mô lớn, cũng như trở thành đối tác chiến lược của VISSAN. Các chuyên gia dinh dưỡng 
và nghiên cứu phát triển hàng đầu trong lĩnh vực đạm động vật của KKR sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ quá 
trình triển khai chiến lược cũng như tầm nhìn dài hạn của Masan Nutri-Science để trở thành công ty đầu tiên 
tích hợp thành công nền tảng 3F trong ngành thịt và các sản phẩm từ thịt tại Việt Nam. 

Ông Ashish Shastry, Giám đốc quỹ KKR tại khu vực Đông Nam Á cho biết: “Khoản đầu tư này khẳng định 
cam kết của chúng tôi với Việt Nam, cũng như ASEAN. Việt Nam đang sở hữu những cơ hội tuyệt vời bởi 
nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng và dân số trẻ. KKR thực hiện cam kết đó thông qua sự hợp tác với các 
doanh nghiệp dẫn đầu là Masan Nutri-Science”. 

Với Masan Nutri-Science bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Danny Lê, Giám Đốc Phát triển Chiến lược 
của Masan Group, sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Masan Nutri-Science và sẽ tiếp tục vai trò phát triển 
chiến lược ở cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Phạm Trung Lâm, thành viên HĐQT Masan 
Nutri-Science sẽ tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc. Ông Phạm Trung Lâm, nguyên là Giám đốc Kinh doanh của 
Masan Consumer Corporation, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Hệ thống phân phối hiệu quả 
nhất Việt Nam với 250.000 điểm bán hàng trực tiếp, có độ bao phủ cao nhất trong các công ty hàng tiêu dùng 
ở Việt Nam. Ông Phạm Trung Lâm sẽ dẫn dắt việc xây dựng mô hình kinh doanh độc đáo với sự tích hợp 
mô hình thành công của ngành đạm động vật và ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhằm mang đến cho người 
tiêu dùng Việt Nam thịt và các sản phẩm từ thịt ngon, vệ sinh và giá cả hợp lý. 
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Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch của Masan Nutri-Science chia sẻ: "Đội ngũ của chúng tôi tại Masan Nutri-
Science không chỉ là những chuyên gia am hiểu chuyên môn mà còn là những người có tinh thần doanh 
nhân, những con người có khát vọng thay đổi ngành đạm động vật, hướng đến mục tiêu cải thiện năng suất 
và xây dựng thương hiệu để mang đến những sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin và yêu. Sau khi 
khởi đầu ở ngành thức ăn gia súc, việc hợp tác với KKR sẽ tiếp thêm nguồn lực để viết tiếp câu chuyện “Cơm 
có thịt” của chúng tôi”. 

Nhận xét về việc chuyển nhượng cổ phần  giá trị 100 triệu USD của Masan cho KKR, ông Hans Christian 
Jacobsen, Giám đốc điều hành của PENM cho biết: "Kể từ khoản đầu tư đầu tiên cách đây 9 năm, chúng tôi 
đã có cơ hội chứng kiến sự phát triển của Masan từ một công ty gia vị thành một trong những tập đoàn tiêu 
dùng lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở Việt Nam. Masan là khoản đầu tư thành công nhất của PENM tại 
Việt Nam và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với họ thông qua các khoản đầu tư khác, cũng như tiếp 
tục tham gia vào Hội đồng Quản trị". 

Quỹ Asian Fund II của KKR thực hiện khoản đầu tư trên. Giao dịch này sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn 
tất các thủ tục pháp lý 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. 

GIỚI THIỆU VỀ MASAN NUTRI-SCIENCE  

Masan Nutri-Science, một công ty con của Tập đoàn Masan, là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về nền tảng 
thịt có thương hiệu (áp dụng mô hình “Từ trang trại đến bàn ăn”), tập trung vào việc cải thiện năng suất trong 
ngành đạm động vật của Việt Nam có quy mô 18 tỷ USD với mục tiêu cuối cùng là việc mang đến cho người 
tiêu dùng các sản phẩm thịt có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và giá cả hợp lý. 

Năm 2016, Masan Nutri-Science bán được hơn 2,5 triệu tấn thức ăn chăn nuôi thông qua mạng lưới phân 
phối với hơn 4.500 nhân viên bán hàng và 13 nhà máy trên toàn quốc, đem về doanh thu xấp sỉ 1,1 tỷ USD. 
Thương hiệu cám “Bio-zeem” cùng với việc sát nhập hai công ty Proconco và ANCO và áp dụng mô hình 
xây dựng thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đối với hoạt động kinh doanh nông nghiệp tiêu dùng 
đã thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho Công ty. Masan Nutri-Science cũng đã hoàn thành giai đoạn khởi đầu 
của mô hình “3F” (Từ trang trại đến bàn ăn), thông qua việc khởi công xây dựng nhà máy chăn nuôi heo 
công nghệ cao tại Nghệ An và trở thành đối tác chiến lược của VISSAN, công ty sản xuất thịt lớn nhất Việt 
Nam. 

GIỚI THIỆU KKR 

KKR là một công ty đầu tư toàn cầu hàng đầu quản lý các doanh mục đầu tư trên nhiều loại tài sản bao gồm 
vốn cổ phần tư nhân, năng lượng, cơ sở hạ tầng, bất động sản, tín dụng và các quỹ phòng hộ. KKR tạo ra 
lợi nhuận đầu tư hấp dẫn bằng cách áp dụng cách tiếp cận đầu tư một cách kỷ luật và kiên định, sử dụng 
những nhân sự có đẳng cấp thế giới và thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra giá trị ở mức tài sản. KKR đầu tư vốn 
của mình cùng với vốn của các đối tác và mang lại cơ hội cho người khác thông qua hoạt động kinh doanh 
thị trường vốn. Các tài liệu tham khảo cho các khoản đầu tư của KKR có thể bao gồm các hoạt động của các 
quỹ được tài trợ. Để biết thêm thông tin về KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), vui lòng truy cập trang web của 
KKR tại www.kkr.com và trên Twitter @KKR_Co. 

GIỚI THIỆU VỀ PENM PARTNERS  

PENM Partners là một công ty cổ phần tư nhân độc lập của Đan Mạch. PENM Partners cung cấp vốn chủ 
sở hữu và hợp tác chiến lược với các công ty không niêm yết tại Việt Nam. PENM Partners, thông qua bốn 
quỹ, hiện đang quản lý 550 triệu USD và tập trung vào các công ty chưa niêm yết với thành tích đã được 
chứng minh và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Vốn từ PENM thường được áp dụng cho việc 
mở rộng, phát triển kinh doanh thông qua các khoản đầu tư hoặc mua lại. 
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Liên hệ Masan: 

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích) 

Tanveer Gill 

+848 6256 3862 

tanveer@msn.masangroup.com 

(Dành cho truyền thông) 

Vân Nguyễn 

+848 6256 3862 

van.nguyen@msn.masangroup.com 

 

 

Liên hệ KKR & Co. L.P.: 

Anita Davis 

anita.davis@kkr.com 

Steven Okun 

media@kkr.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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