CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM MA SAN
(“MASAN FOOD”)
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0310730197 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
cấp lần đầu ngày 29 tháng 3 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2014)

CHÀO MUA CÔNG KHAI
(Theo Công văn số 6529/UBCK-QLPH do UBCKNN cấp ngày 24/11/2014)
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào mua: 90.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng chào mua: 3.969.000 cổ phiếu

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)
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I.

Tình hình, đặc điểm của tổ chức chào mua

1.

Giới thiệu chung

1.1

Tên tổ chức chào mua công khai: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM MA SAN

1.2

Tên giao dịch: MASAN FOOD CO.,LTD

1.3

Vốn điều lệ: 1.239.100.000.000 VNĐ

1.4

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1.5

Điện thoại: 08. 62 555 660

1.6

Website:

2.

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

2.1

Ngành nghề kinh doanh

2.2

Fax: 08. 38 109 463

-

Bán buôn thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ, hàng tươi sống;

-

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;

-

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;

-

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;

-

Sản xuất gia vị;

-

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

-

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;

-

Sản xuất hương liệu các loại.

Tình hình hoạt động
Quá trình tăng vốn
-

Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San được thành lập ngày 29 tháng 3
năm 2011, với số vốn điều lệ ban đầu là 679.022.850.000 đồng.

-

Ngày 05/6/2012, Công ty tăng vốn điều lệ lên 879.022.850.000 đồng.

-

Ngày 27/10/2014, Công ty tăng vốn điều lệ lên 1.239.100.000.000 đồng.

Tình hình hoạt động
Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San hoạt động theo mô hình Công ty
Holding. Do đó, hoạt động chính của Công ty là đầu tư nắm giữ cổ phần tại các Công ty
khác mà không trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất hay kinh doanh.
Danh sách các công ty con của Masan Food
Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến (Vitecfood)
-

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến
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-

Giấy chứng nhận đầu tư số 412041000392 do Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/5/2001, thay đổi lần 8
ngày 01/7/2014.

-

Ngành nghề kinh doanh: Chế biến và bảo quản nước mắm; Sản xuất thực phẩm khác
chưa được phân vào đâu; Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác (sản xuất dầu ăn thực
vật); Cho thuê nhà xưởng dư thừa.

-

Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng.

-

Công ty đang sở hữu 100% phần vốn góp của Vitecfood.

Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt (Mivipack)
-

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt

-

Giấy chứng nhận đầu tư số 412041000401 do Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2001, thay đổi lần 6
ngày 17/4/2013.

-

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất các sản phẩm khác từ
giấy, bìa chưa được phân vào đâu; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và sửa chữa các loại sản
phẩm phục vụ ngành sản xuất và in bao bì; Mua bán nguyên vật liệu, vật tư, máy
móc, thiết bị ngành nhựa, giấy, bao bì và in ấn như máy in ống đồng, máy ghép khô,
máy tráng, máy chia cuộn, máy làm túi, máy thổi màng, máy ép nhựa, máy thổi chai,
máy làm chén giấy, máy dán nhãn chén giấy, máy cắt khuôn giấy và các thiết bị linh
kiện cho các loại máy này.

-

Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng.

-

Công ty đang sở hữu 100% phần vốn góp của Mivipack.

Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San (MSI)
-

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San

-

Giấy chứng nhận đầu tư số 462041000226 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
Bình Dương cấp lần đầu ngày 10/6/2002, thay đổi lần 12 ngày 11/9/2014.

-

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất món ăn và thức ăn chế biến; Chế biến bảo quản
các sản phẩm từ thịt; Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; Sản xuất bao bì Plastic; Cho
thuê nhà xưởng; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn đồ uống.

-

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.

-

Công ty đang sở hữu 100% phần vốn góp của MSI.

Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD (MSHD)
-

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800570880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Hải Dương cấp lần đầu ngày 13/3/2009, thay đổi lần 3 ngày 28/5/2012.

-

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; Sản xuất
món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; Sản xuất bao bì từ
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plastic; Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; Sản xuất hương liệu thực phẩm, nước
chấm, gia vị, nước sốt; Cho thuê nhà xưởng.
-

Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng.

-

Công ty đang sở hữu 100% phần vốn góp của MSHD.

Công ty Cổ phần Ma San PQ (MSPQ)
-

Tên công ty: Công ty Cổ phần Ma San PQ

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700544328 do Ban Quản lý Đầu tư Phát
triển Đảo Phú Quốc cấp lần đầu ngày 27/6/2007, thay đổi lần 1 ngày 31/12/2008.

-

Ngành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt; Sản xuất mắm cá; Sản xuất mắm từ tôm, tép;
Sản xuất tương, tương ớt, tương cà; Sản xuất nước chấm; Sản xuất gia vị, nước
chấm, nước sốt khác; Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; Mua bán nông sản thô
chưa chế biến; Mua bán nông sản sơ chế; Mua bán cá và thủy sản; Vận tải ven biển;
Vận tải đường sông bằng tàu thủy.

-

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.

-

Công ty đang sở hữu 94,5% phần vốn góp của MSPQ.

Công ty TNHH Một thành viên Masan MB (MSMB)

2.3

-

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Masan MB

-

Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký kinh doanh số 2901738808 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/10/2014.

-

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mì ống, mì sợi và các sản phẩm tương tự; Sản xuất
món ăn và thức ăn chế biến sẵn; Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu; Sản
xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, đồ uống không cồn ; Bán buôn đồ
uống ; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn tổng hợp; Cho thuê nhà xưởng dư thừa; Chế
biến sữa và các sản phẩm từ sữa; Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất bao bì bằng
giấy, bìa; Chế biến và bảo quản nước mắm; Sản xuất hương liệu (trừ hóa chất cơ
bản); Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật ; Chế biến và bảo quản rau, quả ; Chế biến,
bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Tổ chức xúc tiến thương mại; Đại lý mua bán,
ký gửi hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

-

Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng.

-

Công ty đang sở hữu 100% phần vốn góp của MSMB.

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.
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Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính
Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2013, và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014.
Ghi chú: Masan Food không lập báo cáo tài chính hợp nhất, vì Masan Food là công ty mẹ
đồng thời là công ty con được sở hữu 100% bởi Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.
Đơn vị tính: 1.000.000 VND.
Tài sản, nguồn vốn
Thời điểm
30/9/2014
31/12/2013
879,023
879,023
0
0
879,023
879,023
879,023
879,023
879,023
879,023
0
0

Chỉ tiêu
1. Tổng tài sản
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn
+ Tài sản dài hạn
2. Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán
3. Vốn điều lệ thực góp
4. Nợ ngắn hạn:
trong đó: Nợ quá hạn:
5. Nợ dài hạn
trong đó: Nợ quá hạn:

0

0

Kết quả kinh doanh
Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu
2. Giá vốn hàng bán
3. Lợi nhuận gộp
4. Tổng chi phí
5. Doanh thu tài chính
6. Chi phí tài chính
7. Lợi nhuận thực hiện
8. Lợi nhuận sau thuế
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ
4.

Thời điểm
30/09/2014

31/12/2013

31/12/2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,029,396

2,301,179

-

-

2,029,396

2,301,179

2,029,396

2,301,179

231%

262%

-

Cơ cấu sở hữu (tại ngày 30/9/2014)
Masan Food là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Hàng tiêu
dùng Ma San (“Masan Consumer”) sở hữu 100% vốn điều lệ.
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II.

Thông tin về công ty mục tiêu

1.

Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

2.

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Binh Chánh, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam

3.

Vốn điều lệ: 81.000.000.000 VNĐ

4.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu

5.

Công ty mục tiêu là công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

6.

Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng
hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.

7.

Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển
nhượng.

III. Mối quan hệ với công ty mục tiêu
Tổ chức chào mua công khai hiện không có mối liên hệ nào với công ty mục tiêu.
IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức chào mua đối với công ty mục
tiêu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 0 cổ phiếu, tương đương 0,00% vốn điều lệ của công
ty mục tiêu.
V.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu thực hiện chào mua
Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 3.969.000 cổ phiếu, tương đương
49,00% vốn điều lệ của công ty mục tiêu.

VI. Giá chào mua
Giá chào mua là 90.000 đồng/ cổ phiếu (chín mươi nghìn đồng một cổ phiếu).
VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua
Nguồn vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua.
VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện
chào mua
1.

Mục đích chào mua: sở hữu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của công ty mục tiêu

2.

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.

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn hoàn tất việc chào mua
Từ ngày 28/11/2014 đến ngày 29/12/2014.
X.

Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua
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1.

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tỷ lệ nêu tại mục V;

2.

Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách,
gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi,…;

3.

Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần;

4.

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

5.

Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công
ty;

6.

Công ty mục tiêu bị giải thể, phá sản.

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán
Theo phương thức giao dịch chào mua công khai. Dự kiến thời hạn thanh toán trong vòng
10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông. Phương thức
thanh toán là chuyển khoản trực tiếp đên tài khoản ngân hàng của cổ đông đăng ký bán.
XII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
1.

Tại Hà Nội:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3928 8080

2.

Fax: 04.3928 9888

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3821 8564

3.

Fax: 08.3821 8566

Website: www.bvsc.com.vn

XIII. Thủ tục đăng ký bán cổ phiếu
Vui lòng xem chi tiết tại “Hướng dẫn thủ tục thực hiện” được công bố trên website, và
02 địa điểm nêu trên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM MA SAN
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)
PHẠM ĐÌNH TOẠI
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