BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI
CÔNG TY TNHH MASAN HPC

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MASAN HPC
(“MASAN HPC”)
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316076125 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2019)

CHÀO MUA CÔNG KHAI
(Theo Công văn số 254/UBCK-QLCB do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày
09/01/2020)

Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Mã chứng khoán: NET
Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào mua:

48.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 13.440.000 cổ phiếu

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01/2020

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI
CÔNG TY TNHH MASAN HPC

MỤC LỤC
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ......................................................................... 3
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI ..... 3

I.
1.

Giới thiệu chung ..................................................................................................... 3

2.

Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển ..... 3

3.

Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính ............................................................ 7

4.

Cơ cấu cổ đông (vào ngày 20/12/2019) .................................................................. 7

II.

CÔNG TY MỤC TIÊU................................................................................................. 7

III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC
TIÊU.................................................................................................................................. 8
IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA ĐỐI VỚI
CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA .............................................................. 8
V.

SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA ......................... 8

VI. GIÁ CHÀO MUA ......................................................................................................... 8
VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA .................................................................... 8
VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần) ............. 8
IX. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU
KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA ........................................................................................... 9
X. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN
TẤT VIỆC CHÀO MUA ...................................................................................................... 9
XI. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI ................................................. 9
XII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN........................................................ 9
XIII. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG
KHAI ............................................................................................................................... 10

Trang 2

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI
CÔNG TY TNHH MASAN HPC

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

I.

1. Giới thiệu chung


Tên tổ chức đăng ký chào mua CÔNG TY TNHH MASAN HPC
công khai:



Tên giao dịch:

MASAN HPC COMPANY LIMITED



Vốn điều lệ:

605.000.000.000 đồng



Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam



Điện thoại:

+84 28 62555660



Fax:

+84 28 38109463



Website:

www.masanconsumer.com

2. Ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển
2.1 Ngành nghề kinh doanh
Tên ngành, nghề kinh doanh
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình và đồ dùng chăm sóc cá nhân

Mã ngành, nghề
kinh doanh
4690 (Chính)

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4511

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4512

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

4513

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4520

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

Bán mô tô, xe máy

4541

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

4542

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4543

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

4641

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4653

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659
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Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề
kinh doanh

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức
năng
(không hoạt động tại trụ sở)

3250

Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

Quảng cáo

7310

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

7320

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (không thực hiện
các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm
đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm)

4610

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở)

3100

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn, dược
phẩm, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim
khí; thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDDUBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4719

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong
các cửa hàng chuyên doanh

4741

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

4742

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các
cửa hàng chuyên doanh

4753

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn
và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong
các cửa hàng chuyên doanh

4759

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên
doanh

4763

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng
chuyên doanh

4771

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa
hàng chuyên doanh

4772

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn, dược
phẩm, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim
khí; thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-

4773
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Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề
kinh doanh

UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ

4783

Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

4784

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

4789

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn, dược
phẩm, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim
khí; thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDDUBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4791

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn, dược
phẩm, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim
khí; thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDDUBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4799

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(không hoạt động tại trụ sở)

1410

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
(không hoạt động tại trụ sở)

1420

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(không hoạt động tại trụ sở)

1430

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
(không hoạt động tại trụ sở)

1511

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(không hoạt động tại trụ sở)

1512

Sản xuất giày, dép
(không hoạt động tại trụ sở)

1520

Sản xuất hoá chất cơ bản
(không hoạt động tại trụ sở)

2011

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ
sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
(không hoạt động tại trụ sở)

2100
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Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề
kinh doanh

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(không hoạt động tại trụ sở)

2593

2.2 Tình hình hoạt động


Quá trình hình thành và phát triển
 Công ty TNHH Masan HPC được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 2019, với số vốn
điều lệ ban đầu là 605.000.000.000 đồng (và không đổi đến hiện tại).



Tình hình hoạt động
Công ty TNHH Masan HPC là công ty con thuộc sở hữu 100% bởi Công ty Cổ phần Hàng
tiêu dùng Masan (“MSC”). Công ty vừa được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2019
nên chưa có thông tin về hoạt động.



Thông tin về công ty mẹ - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“MSC”)
o

Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“MSC”)

o

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103000082 ngày 31 tháng 5 năm
2000; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 45 số 0302017440 ngày
12 tháng 9 năm 2019; do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

o

Ngành nghề kinh doanh:


Mua bán máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hoá, kim khí
điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, lương thực thực phẩm, thực phẩm công
nghệ, nông-lâm-thuỷ hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ;



Đại lý mua bán ký gởi hàng hoá;



Tiếp thị xúc tiến thương mại;



Dịch vụ khai thuê hải quan;



Sản xuất bao bì nhựa (trừ tái chế phế thải);



Chế biến lương thực thực phẩm;



Dịch vụ tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình);



Xây dựng công nghiệp;



Dịch vụ cho thuê bất động sản;



Cung cấp suất ăn công nghiệp (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống);



Cho thuê ô tô;



Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;



Sản xuất gia vị;



Sản xuất hương liệu (trừ sản xuất hoá chất cơ bản);



Sản xuất đồ uống không cồn (không sản xuất tại trụ sở);
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Bán buôn đồ uống không có cồn.

o

Vốn điều lệ: 7.229.246.040.000 đồng (tại thời điểm 30/09/2019)

o

Công ty đang sở hữu 100% phần vốn góp của Masan HPC

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
Masan HPC chỉ mới được thành lập từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 nên các chỉ tiêu về tài
sản và nguồn vốn không có.
3.2 Kết quả kinh doanh
Masan HPC chỉ mới được thành lập từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 nên kết quả hoạt động
kinh doanh và các chỉ số tài chính liên quan không có.
3.3 Các chỉ tiêu tài chính 2018 và 9 tháng năm 2019
Masan HPC chỉ mới được thành lập từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 nên kết quả hoạt động
kinh doanh và các chỉ số tài chính liên quan không có.
4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 20/12/2019)
Masan HPC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Hàng tiêu
dùng Masan (“Masan Consumer”) sở hữu 100% vốn điều lệ.
II.

CÔNG TY MỤC TIÊU



Tên công ty mục tiêu:

Công ty Cổ phần Bột giặt NET



Mã chứng khoán:

NET



Địa chỉ:

Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long
Thành, Tỉnh Đồng Nai



Vốn điều lệ:

223.983.740.000 đồng



Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/ cổ phiếu



Công ty mục tiêu là công ty đại chúng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(”HNX”).



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

Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển
nhượng.
MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU
Không

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 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ của công
ty mục tiêu.
SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA

V.

Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 13.440.000 cổ phiếu, tương đương 0%
vốn điều lệ của công ty mục tiêu.
VI.

GIÁ CHÀO MUA
Giá chào mua là 48.000 đồng/ cổ phiếu (Bốn mươi tám ngàn đồng một cổ phiếu).


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 và không thấp
hơn giá mua cao nhất liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua của tổ chức, cá
nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời gian
này”.
 Giá tham chiếu của cổ phiếu NET bình quân trong thời hạn 60 ngày liền trước
ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này (từ ngày 22/10/2019 đến ngày
20/12/2019) là: 35.684 đồng/cổ phiếu
 Trong thời gian này, không có tổ chức, cá nhân nào thực hiện chào mua công khai
đối với cổ phiếu NET.
 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 này.

VII.

VIII.

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA
Từ nguồn tiền / tiền mặt của Công ty.
Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)
Không
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IX.

MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU
KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA


Mục đích chào mua: nắm cổ phần chi phối 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 Giấy đăng ký chào mua công khai này được Masan HPC 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, công ty mục tiêu 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:

XII.



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

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, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
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XIII.

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt


Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



Điện thoại: (028) 3914 3588

Fax: (028) 3914 4531
Website: vcsc.com.vn
TP HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2020
CÔNG TY TNHH MASAN HPC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Đã ký, đóng dấu)
PHẠM HỒNG SƠN
CHỦ TỊCH CÔNG TY

