
gày 9 tháng 12 năm 2019, Sở giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 
Lễ trao Quyết định Niêm yết và đưa 
324,327,447 cổ phiếu của Công ty Cổ 
phần Masan MEATLife (mã chứng 

khoán MML) giao dịch trên thị trường UPCoM. Buổi 
lễ có sự tham dự của BGĐ Masan Group, Masan 
MEATLife, các đại diện từ HNX và Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Bản Việt.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của 
MML là 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn 
hóa khởi điểm của Masan MEATLife xấp xỉ 26.000 
tỷ đồng. 

Tại buổi Lễ, Anh Phạm Trung Lâm – Tổng giám đốc 
Masan MEATLife phát biểu: “Nằm trong chiến lược 
chuyển đổi sang mô hình FMCG có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, việc Masan MEATLife chính thức giao 
dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM thể hiện tầm 
nhìn dài hạn của HĐQT, Ban Lãnh đạo công ty. Đây 
cũng là động lực để Masan MEATLife nâng cao chất 
lượng quản trị doanh nghiệp, tăng sự linh hoạt và 
tính minh bạch, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu 
tư, nâng cao uy tín của công ty trên thị trường. 
Chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình với các 
cổ đông: là công ty kinh doanh hiệu quả, minh bạch, 
phát triển bền vững đi cùng sự phát triển kinh tế 
của đất nước.”

Như đã công bố vào ngày 3/12/2019 vừa qua, 
VinCommerce, VinEco (nông nghiệp), và Masan 
Consumer Holding sẽ sáp nhập để thành lập Tập 
đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt Nam. 
Đồng nghĩa, Masan sẽ sở hữu hệ thống bán lẻ lớn 
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nhất Việt Nam, bao gồm 2.600 siêu thị và cửa 
hàng Vinmart, Vinmart+. Hiện hai bên đang sát sao 
làm việc với nhau để đảm bảo mỗi cửa hàng 
Vinmart+ sẽ trở thành điểm bán MEATDeli. Điều 
này cho phép, đến cuối năm 2020, Masan MEAT-
Life sẽ có hơn 4000 điểm bán MEATDeli tại tất cả 
các thành phố trên toàn quốc. Sắp tới, Masan 
MEATLife cho ra mắt sản phẩm thịt mát chế biến 
để tối ưu hóa lợi nhuận. Tổ hợp chế biến thịt thứ 2 
cũng đang được gấp rút xây dựng tại tỉnh Long An 
và dự kiến hoạt động vào quý 4 năm 2020.

Thị trường thịt heo khổng lồ trị giá 10 tỷ USD với 
99% sản phẩm chưa có thương hiệu, Với sự ra mắt 
thành công của thương hiệu thịt mát MEATDeli, 
Masan MEATLife đang có lợi thế rất lớn khi là người 
tiên phong, dẫn đầu thị trường về các sản phẩm 
thịt đóng gói có thương hiệu Tươi ngon – An toàn – 
Giá cả hợp lý.
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