
 

 

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của                  

H.C. Starck: bước đi chiến lược để trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp 

công nghệ cao 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020 – Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”), công ty 

con do Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“MSR”) sở hữu 100% vốn, hôm nay đã công bố hoàn tất 

giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck Group GmbH (“HCS”) (sau đây gọi tắt 

là “Giao Dịch”). 

H.C. Starck là nhà chế tạo hàng đầu các sản phẩm vonfram công nghệ cao “midstream” (giai đoạn giữa 

của chuỗi giá trị) như bột kim loại vonfram (tungsten metal powders) và vonfram các-bua (tungsten 

carbides). HCS phục vụ các khách hàng trên toàn thế giới với các tổ hợp sản xuất tại châu Âu, Bắc Mỹ 

và Trung Quốc. HCS có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nghiên cứu và ứng dụng, cũng như vận hành các nhà máy hiện đại, tự động hóa cao để đảm bảo cung 

cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng vượt trội và ổn định. HCS có 105 bằng sáng chế (đã 

được cấp và đang đăng ký) và sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm vonfram hàng đầu như hợp chất 

vonfram có cấu trúc siêu mịn (ultrafine). Ngoài ra, nhờ vào các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế 

độc quyền, HCS là một trong số ít các công ty trên thế giới có nền tảng tái chế vonfram toàn diện và 

thân thiện với môi trường. 

Giao Dịch là bước đi chiến lược trong tầm nhìn của MSR: trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp 

công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt hàng đầu thế giới. Nguồn cung APT 

sơ cấp ổn định với giá thành thấp từ MSR kết hợp với năng lực tái chế của HCS sẽ mang đến cho MSR 

lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Điều này giúp MSR tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, 

đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên 3.5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD. Với sự thành 

công của Giao Dịch này, MSR chính thức trở thành nhà chế tạo hàng đầu các sản phẩm vonfram 

“midstream” cho các ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí chế tạo máy và công cụ, khai khoáng, 

ô tô, năng lượng, hàng không và công nghiệp hóa chất.  

Giao Dịch này không chỉ nâng tầm MSR trở thành công ty vật liệu công nghiệp công nghệ cao tại Việt 

Nam có quy mô toàn cầu, mà còn gia tăng vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường vonfram quốc 

tế nhờ vào nền tảng nghiên cứu phát triển và công nghệ hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội để đào tạo và 

phát triển các chuyên gia kỹ thuật trong ngành vật liệu công nghệ cao của Việt Nam, như một phần 

trong quá trình toàn cầu hóa nền tảng kinh doanh của MSR. 

Giao Dịch đã được hoàn tất với sự chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN (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. 

GIỚI THIỆU VỀ H.C.STARCK GROUP 

H.C.Starck-Gruppe là nhà chế tạo hàng đầu thế giới về kim loại có công nghệ chịu nhiệt, cung cấp cho 

các lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng như điện tử, công nghiệp hóa chất, ô tô, công nghệ y tế, hàng 

không và hàng không vũ trụ, công nghệ năng lượng và môi trường, chế tạo máy và công cụ được sản 

xuất tại các tổ hợp thuộc sở hữu của tập đoàn này ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. 

 

GIỚI THIỆU VỀ NỀN TẢNG KINH DOANH VONFRAM CỦA H.C. STARCK  

H.C. Starck Tungsten Powders là nhà sản xuất và cung cấp bột kim loại hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ vonfram kim loại và vonfram hợp chất. H.C. 

Starck Tungsten Powders chủ yếu chế biến nguyên liệu thô thứ cấp theo công nghệ tái chế ưu việt do 

chính công ty phát triển và đã được cấp bằng sáng chế. Ngoài ra, chủ sở hữu của H.C Starck Tungsten 

Powders là Masan Resources có lợi thế về đảm bảo nguồn cung trực tiếp nguyên liệu thô sơ cấp. Thông 

tin chi tiết vui lòng tham khảo website: www.hcstarck.com. 
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T: +49 089 24 44 76 – 34 
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Thông cáo báo chí 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 lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 

 

file:///C:/Users/MSN-NganVTK/Downloads/www.hcstarck.com
mailto:thuy@msn.masangroup.com
mailto:w.weinseis@prpetuum.de
mailto:ulrich.gartner@gartnercommunications.com

