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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

1. Giới thiệu chung 

 Tên tổ chức đăng ký chào mua 

công khai: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MASAN  

 Tên giao dịch: MASAN HORIZON CORPORATION  

 Vốn điều lệ: 3.816.814.880.000 đồng 

 Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 Điện thoại: +8 6256 3862 

 Fax: +8 3827 4115 

2. Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển 

2.1 Ngành nghề kinh doanh 

 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán) 

 Hoạt động tư vấn quản lý 

Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán) 

 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

Chi tiết: Nghiên cứu thị trường 

2.2 Tình hình hoạt động 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan được thành lập ngày 27 tháng 4 năm 2010, với số 

vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000 đồng.  

 Ngày 4 tháng 2 năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.199.373.430.000 đồng. 

 Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Công ty tăng vốn điều lệ lên 2.873.314.880.000 đồng. 

 Ngày 11 tháng 1 năm 2016, Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.816.814.880.000 đồng. 

 Tình hình hoạt động 

Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan hoạt động chính là đầu tư nắm giữ cổ phần tại các công 

ty khác. 

 Danh sách các công ty con của MH (trực tiếp và gián tiếp) 

 Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“MSR”) 

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309966889 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/04/2010, thay đổi lần thứ 13 ngày 

06/05/2016.  
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o Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (chi tiết: nghiên 

cứu thị trường); Hoạt động tư vấn quản lý (chi tiết: Tư vấn quản lý) 

o  Vốn điều lệ: 7.194.473.280.000 đồng.  

o Công ty đang sở hữu 72,74% phần vốn góp của MSR. 

 Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên 

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0308850069 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/05/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 

17/06/2016  

o Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (chi tiết: nghiên 

cứu thị trường); Hoạt động tư vấn quản lý (chi tiết: Tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư 

(trừ tư vấn tài chính, kế toán)). 

o Vốn điều lệ: 5.140.335.573.000 đồng.  

o Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan hiện đang sở hữu 100% vốn điều lệ của Công 

ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên  

 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên 

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310352925 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/10/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 

17/04/2014  

o Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý (chi tiết: Tư vấn quản lý, tư vấn 

đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)); quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm 

dò dư luận (chi tiết: nghiên cứu thị trường); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 

mại (chi tiết: xúc tiến thương mại); khai thác quặng kim loại quý hiếm (không hoạt 

động tại trụ sở); khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (không hoạt động 

tại trụ sở); hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (chi tiết: 

hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)). 

o Vốn điều lệ: 1.624.861.500.000 đồng.  

o Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên hiện đang sở hữu 

100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái 

Nguyên  

 Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (”Núi Pháo”) 

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600864513 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/07/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 

24/10/2014 

o Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại quý hiếm (chi tiết: khai thác chế 

biến vàng, đồng, vonfram, fluorit và bismut)); khai thác quặng kim loại khác không 

chứa sắt; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật (chi tiết: hoạt động thăm dò địa 

chất, nguồn nước (thăm dò khoáng sản)); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ 

và quặng khác; sản xuất kim loại màu và kim loại quý; bán buôn kim loại và quặng 

kim loại (không bao gồm kinh doanh mua, bán vàng miếng); hoạt động tư vấn quản 

lý; sửa chữa máy móc, thiết bị; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi 

và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan 

đến vận tải; photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt 

khác (chi tiết: các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác); xuất nhập khẩu các 

mặt hàng công ty kinh doanh. 
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o Vốn điều lệ: 4.789.010.000.000 đồng.  

o Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên hiện đang sở hữu 

85% vốn điều lệ của Núi Pháo và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và 

Đầu tư Thái Nguyên hiện đang sở hữu 15% vốn điều lệ của Núi Pháo.  

 Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C. Starck: 

o Giấy chứng nhận đầu tư số 171022000001 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

cấp lần đầu ngày 15/01/2014, thay đổi lần thứ 1 ngày 18/06/2015  

o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601163743 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 15/01/2014, thay đổi lần thứ 4 ngày 

07/10/2016 

o Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý hiếm (chi tiết: chế 

biến vonfram để xuất khẩu hoặc bán trong nước). 

o Vốn điều lệ: 789.060.360.000 đồng. 

o Núi Pháo hiện đang sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Tinh luyện 

Vonfram Núi Pháo – H.C. Starck   

 

2.3 Định hướng và kế hoạch phát triển  

 Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư tại các công ty con.  

 Không ngừng đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề sản 

xuất kinh doanh thông qua hoạt động đầu tư thêm vào các công ty con hiện nay, thành 

lập mới công ty con, hoặc thông qua hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp. 

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính  

3.1 Tài sản, nguồn vốn 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thời điểm 

30/06/2016 31/12/2015 

1. Tổng tài sản 27,523,922 27,585,366 

Trong đó:  + Tài sản ngắn hạn 2,300,251 2,524,645 

                 + Tài sản dài hạn 25,223,671 25,060,721 

2. Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán 6,807,957 7,036,587 

3. Vốn điều lệ thực góp 3,816,815 3,816,815 

4. Nợ ngắn hạn: 3,854,627 3,974,867 

trong đó: Nợ quá hạn: - - 

5. Nợ dài hạn 16,861,338 16,573,912 

trong đó: Nợ quá hạn: - - 

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2015 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 

 

3.2 Kết quả kinh doanh 

Đơn vị: triệu đồng 
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Chỉ tiêu 
Thời kỳ 

6 tháng năm 2016 Năm 2015 

1. Tổng doanh thu 1,745,466 2,657,875 

2. Giá vốn hàng bán (1,274,674) (1,894,376) 

3. Lợi nhuận gộp 470,792 763,499 

4. Tổng chi phí (107,042) (408,993) 

5. Doanh thu tài chính 114,829 558,008 

6. Chi phí tài chính (700,110) (1,381,667) 

7. Lợi nhuận thực hiện (242,464) (487,326) 

8. Lợi nhuận sau thuế (228,631) (461,563) 

9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ -6% -12% 

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2015 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 

3.3 Các chỉ tiêu tài chính 2015 và 6 tháng năm 2016 

Các chỉ tiêu 
6 tháng năm 

2016 
Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn: 0.60 0.64 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn     

Hệ số thanh toán nhanh: 0.35 0.36 

TSLĐ - Hàng tồn kho     

Nợ ngắn hạn   

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0.82 0.82 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 3.04 2.92 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho: 1.25 2.18 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân     

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.06 0.10 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (0.13) (0.17) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (0.03) (0.07) 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (0.01) (0.02) 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 
thuần 

0.21 0.13 

+ Thu nhập trên cổ phần (EPS) (653) (1,141) 

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2015 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 
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4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 30/6/2016) 

MH là công ty cổ phần trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan sở hữu 99,99% vốn điều 

lệ.  

II. CÔNG TY MỤC TIÊU  

 Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan  

 Mã chứng khoán: MSR (tại HNX) 

 Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Vốn điều lệ: 7.194.473.280.000 VNĐ 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (số lượng cổ phiếu đã phát hành): 719.447.328 cổ 

phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 703.544.898 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức (không có quyền biểu quyết): 15.902.430 cổ 

phiếu 
 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

 Công ty mục tiêu là công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom 

của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán MSR.  

 Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, không bị giới 

hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác. 

 Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của công 

ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng. 

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU 

Tổ chức chào mua công khai là công ty mẹ của công ty mục tiêu.  

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA ĐỐI VỚI CÔNG 

TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 523.355.270 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương 

đương 72,74% vốn điều lệ của công ty mục tiêu (chiếm 74,39% tổng số lượng cổ phiếu có 

quyền biểu quyết của công ty mục tiêu) 

V. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA 

Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 180.189.628 cổ phiếu có quyền biểu quyết, 

tương đương 25,05% vốn điều lệ của công ty mục tiêu.  

Số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết dự kiến mà tổ chức chào mua sở hữu sau 

khi thực hiện chào mua là 703.544.898 cổ phiếu, chiếm 97,79% vốn điều lệ và 100% trên tổng 

số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mục tiêu. Như vậy, theo quy định tại Điều 

51 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, tổ chức chào mua không phải thực hiện mua tiếp số cổ 

phiếu còn lại trong trường hợp tổ chức chào mua nắm giữ trên 80% trở lên số cổ phiếu của 

công ty mục tiêu sau khi thực hiện chào mua công khai.  

VI. GIÁ CHÀO MUA 

Giá chào mua là 15.500 đồng/ cổ phiếu (mười lăm nghìn năm trăm đồng một cổ phiếu) 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MASAN  

 

 Nguyên tắc xác định giá:  

 Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 48 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, “mức giá chào mua 

không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu do Sở 

giao dịch chứng khoán công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng 

ký chào mua và không thấp hơn giá mua cao nhất của tổ chức, cá nhân thực hiện 

chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời gian này”. 

 Bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu MSR trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày 

gửi bản đăng ký chào mua công khai (từ ngày 2/9/2016 đến 31/10/2016) là: 13.095 

đồng/cổ phiếu 

 Trong thời gian này, không có tổ chức, cá nhân nào thực hiện chào mua công khai đối 

với cổ phiếu MSR. 

 Theo đó, mức giá chào mua như trên cao hơn giá bình quân 60 ngày liền trước ngày 

gửi bản đăng ký chào mua công khai. 

VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA 

Nguồn vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua: 

 Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2016: 6.807.956.657.984 đồng. 

 Nguồn tiền mặt tại ngày 30/6/2016: 339.091.119.777 đồng. 

 Nguồn vốn góp của cổ đông để tăng vốn điều lệ. 

VIII. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI (TRONG TRƯỜNG HỢP HOÁN ĐỔI CỔ 

PHẦN) 

Không 

IX. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU 

KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA 

 Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty mục tiêu. 

 Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:  

 Tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty mục tiêu. 

 Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại công ty mục tiêu theo đúng 

quy định của pháp luật. 

X. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT 

VIỆC CHÀO MUA 

30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc 

chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của 

pháp luật. 

XI. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI 

Các điều kiện trong bản công bố thông tin chào mua công khai này được Công ty Cổ phần 

Tầm nhìn Masan lập với giả thuyết là công ty mục tiêu đang hoạt động bình thường và các 

thông tin công bố bởi công ty mục tiêu là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, 
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Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào 

mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

 Số lượng cổ phiếu các cổ đông công ty mục tiêu đăng ký bán không đạt số lượng mà 

Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan đăng ký chào mua; 

 Công ty mục tiêu thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bất kỳ 

hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi 

từ trái phiếu, v.v…; 

 Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần; 

 Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ; 

 Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản. 

XII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Theo phương thức giao dịch chào mua công khai: thực hiện thông qua công ty chứng khoán 

được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

XIII. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG 

KHAI 

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương 

 Địa chỉ: Tầng 10 và 21, Techcombank Tower, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Điện thoại: (04) 39 446 368                          Fax:     (04) 39 446 583     

 Website: www.tcbs.com.vn 

 

    TP. HCM, ngày 10  tháng 11 năm 2016 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MASAN  

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 NGUYỄN BÍCH HÀ NGUYÊN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 


