	
  

	
  

PRESS RELEASE
Ho Chi Minh City, dated 3rd December 2014
ACQUISITION OF CONTROLING EQUITY STAKE IN SAIGON TRAPACO BY
MEIWA PAX (JAPAN)
Sai Gon Trading and Packaging Joint Stock Company (“Saigon Trapaco”), one of the
leading manufacturers of multi-layer laminated packaging in Vietnam, announced that a
strategic partnership with the Osaka-based Japanese industry player, Meiwa Pax Co.,
Ltd. (“Meiwa Pax”) has been completed on December 3rd, 2014.
The value of the transaction is not disclosed. The executive shareholders including the
CEO and Deputy CEO remain in their current positions to work with Meiwa Pax to
increase Saigon Trapaco’s corporate value further, building on their expertise and
experiences as well as insights and understanding about the industry and the market.
About Saigon Trapaco
Established in 1995, Saigon Trapaco is specialized in manufacturing and trading plastic
packaging, flexible plastic packaging, and multi-layer laminated packaging shaped in
bag or roll (specifically designed for automatic packaging technology). The Company
has continuously developed to strengthen its position as one of the Vietnamese leading
manufacturers of multi-layer laminated packaging.
About Meiwa Pax
Meiwa Pax Co., Ltd was founded in 1966 and is headquartered in Osaka, Japan. With
consolidated annual revenue of US$390 million.
As one of the leading companies specializing in production and sales of packaging
materials in Japan, Meiwa Pax engages in manufacturing and marketing laminated
resin film-based packaging materials, primarily for food and pharmaceutical products,
boasting about 100,000 different types of products.

	
  

	
  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2014
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
SAIGON TRAPACO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHI PHỐI CHO MEIWA PAX
(NHẬT BẢN)
Công ty Cổ phần Thương mại và Bao bì Sài Gòn (“Saigon Trapaco”), một trong những
nhà sản xuất bao bì màng ghép phức hợp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam thông
báo đã hoàn tất việc ký kết hợp tác đầu tư chiến lược với Tập đoàn Meiwa Pax (“Meiwa
Pax”) một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bao bì màng ghép phức hợp tại Nhật
Bản vào ngày 3 tháng 12 năm 2014.
Giá trị thương vụ không được công bố. Các cổ đông điều hành của công ty vẫn tiếp tục
ở lại để cùng với tập đoàn Meiwa Pax đưa Saigon Trapaco phát triển lớn mạnh, dựa
trên trình độ công nghệ, kinh nghiệm lâu năm trong ngành và những hiểu biết chuyên
sâu về thị trường ở Việt Nam và Nhật Bản của cả hai bên.
Nexus Group, một công ty chuyên tư vấn M&A và tư vấn đầu tư có trụ sở tại Hà Nội, là
đơn vị tư vấn cho Saigon Trapaco trong thương vụ này. Indochine Counsel – một công
ty tư vấn luật hàng đầu về M&A, là công ty tư vấn luật của Saigon Trapaco.
Về Saigon Trapaco
Thành lập vào năm 1995, Saigon Trapaco là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các
lọai bao bì nhựa, với thành phẩm là các lọai bao bì nhựa mềm, bao bì màng ghép phức
hợp, đa lớp dưới dạng túi và cuộn (phục vụ cho công nghệ đóng gói sản phẩm trên
máy tự động). Công ty đã không ngừng phát triển để khẳng định vị trí là một trong
những nhà sản xuất bao bì màng ghép phức hợp hàng đầu tại Việt Nam.
Về Tập đoàn Meiwa Pax
Tập đoàn Meiwa Pax được thành lập năm 1966 có trụ sở tại thành phố Osaka, Nhật
Bản với doanh thu hàng năm trên 500 triệu US$.
Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu bao bì đóng gói tại
Nhật Bản, Meiwa Pax chuyên sản xuất và phân phối nguyên vật liệu bao bì màng nhựa
chủ yếu cho ngành thực phẩm và dược phẩm, với tổng cộng hơn 100.000 loại sản
phẩm khác nhau.

