PHÁP LUẬT

LTS: Trong hai năm gần đây, có bốn luật quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nói
chung và giao dịch mua bán- sáp nhập doanh nghiệp (M&A) nói riêng đã được ban hành, là Luật
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán và Luật Cạnh tranh. Bài viết này điểm lại và bình
luận một số quy định trong bốn luật này mà có liên quan trực tiếp đến M&A và tác động của
những quy định này đến M&A. TBKTSG sẽ giới thiệu phần tiếp theo của bài viết này trong số tới.

BỘ TỨ LUẬT MỚI VÀ HOẠT ĐỘNG M&A
PHẦN 1:

Luật Doanh nghiệp 2020 và M&A
Luật sư TRƯƠNG HỮU NGỮ

CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHÚNG
CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
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Các công ty không phái là công ty
đi chúng s không còn cn phái đăng
ký vi cơ quan đăng ký kinh doanh
khi bán c phn mi theo phương
th c phát hành riêng l (điu 125).
Quy đnh mi này s giúp rút ngn
thi gian đ hoàn tt mt giao dch
M&A đưc thc hin theo phương
th c này. Tuy nhiên, công ty mc tiêu
trưc ht s phái thc hin chào bán
s c phn d kin phát hành đó cho
c đông hin hu.
Trưc đây, c đông hin hu có th
đưc xem là đã t b quyn ưu tiên
mua c phn mi khi ngh quyt ca
đi hi đng c đông chp thu!n vic
phát hành thêm c phn đưc thông
qua. Theo lu!t, quá trình đ c đông
hin hu thc hin quyn ưu tiên mua
c phn s kéo dài ít nht là 15 ngày.
Trên thc t, nhiu công ty " Vit
Nam có s lưng c đông khá nh,
do đó, công ty mc tiêu thưng s b
trí đ c đông hin hu t b quyn
ưu tiên mua c phn mt cách minh
th và nh đó rút ngn thi gian thc
hin giao dch.
Lu!t quy đnh r#ng điu kin chào
bán cho bên mua không đưc thu!n
li hơn so vi điu kin chào bán
cho c đông hin hu (khi thc hin
quyn ưu tiên mua nói trên), tr
trưng hp đi hi đng c đông có
•
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chp thu!n khác. Điu kin chào bán
không đưc Lu!t Doanh nghip đnh
nghĩa. Khi chào bán cho c đông hin
hu, có l điu kin chào bán ch' bao
gm giá bán và thi hn thanh toán.
Tuy nhiên, trong mt giao dch
M&A phát hành riêng l , s lưng c
phn mi đưc phát hành cho nhà
đu tư s ln hơn nhiu so vi s c
phn ưu tiên chào bán cho mt c
đông hin hu c th. V th thương
lưng vi công ty ca nhà đu tư cũng
khác vi v th b đng ca c đông
hin hu. Nhà đu tư vì v!y s cn
nhiu điu kin khác trong hp đng
mua c phn đ đt đưc mc đích
thương mi, hn ch ri ro pháp lý,
báo đám khá năng kim soát công ty

và tăng cưng tính chc chn ca giao
dch.
Do đó, tr giá bán, điu kin chào
bán cho nhà đu tư " mt s khía
cnh có th s thu!n li hơn so vi
điu kin chào bán cho c đông hin
hu. Cho nên, các bên cn t!n dng
ngoi l “tr trưng hp đi hi đng
c đông có chp thu!n khác” đ điu
kin chào bán cho nhà đu tư có th
thu!n li hơn so vi điu kin chào
bán cho c đông hin hu.

QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
SỞ HỮU CỔ PHẦN ƯU ĐÃI
Giao dch sáp nh!p, hp nht ho+c
bán tài sán có giá tr ln (t 35% t ng
giá tr tài sán tr" lên đưc ghi trong

báo cáo tài chính gn nht ca công
ty) s cn s chp thun ca s c
đông s h u 65% t ng s phi u biu
quy t tr lên ca tt cá c đông d
hp tán thành hoc trên 50% t ng s
phi u biu quy t ca tt cá c đông có
quyn biu quy t tán thành n u ly ý
ki n bng văn bán (điu 148). Ngoài
ra, lut mi cũng quy đnh rng ngh
quy t đi hi đng c đông v ni
dung làm thay đ i bt li quyn và
nghĩa v ca c đông s h u c phn
ưu đãi ch đưc thông qua n u đưc
s c đông ưu đãi cùng loi d hp s
h u t! 75% t ng s c phn ưu đãi
loi đó tr lên tán thành hoc đưc
các c đông ưu đãi cùng loi s h u
t! 75% t ng s c phn ưu đãi loi đó
tr lên tán thành trong trư"ng hp
thông qua ngh quy t dưi hình th#c
ly ý ki n bng văn bán (điu 148.6).
Đây là mt quy đnh v quyn
biu quy t ca nh ng c đông n&m
cùng mt loi c phn ưu đãi (class
voting). Như vy, n u giao dch sáp
nhp, hp nht d'n đ n làm giám
quyn li và tăng nghĩa v cho c
đông s h u c phn ưu đãi có th s
cn phái đưc c đông s h u c phn
ưu đãi tương #ng chp thun vi t+ lbiu quy t cao hơn so vi ngh quy t
ca đi hi đng c đông v giao dch
sáp nhp, hp nht thông thư"ng.

Giao dịch M&A theo
phương thức bán tài sản
(asset acquisitions) mà bên
mua là cổ đông chi phối
hoặc người có liên quan
sẽ cần phải được đại hội
đồng cổ đông chấp thuận
dù rằng giá trị giao dịch
không đạt mức 35% tổng
giá trị tài sản trở lên được
ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất của công ty.

giao dch không đt m#c 35% t ng
giá tr tài sán tr lên đưc ghi trong
báo cáo tài chính gn nht ca công
ty. Lưu ý là quy đnh này áp dng
không ch đi vi giao dch gi a công
ty và c đông chi phi mà còn vi
ngư"i có liên quan ca c đông chi
phi. C phn, phn vn góp ca bên
bán trong mt công ty khác (ví d c
phn, phn vn góp mà công ty m2
n&m gi trong công ty con) cũng đưc
xem là tài sán ca bên bán và đưc
điu chnh b i điu khoán này và
nh ng quy đnh khác liên quan đ n
giao dch bán tài sán.

GIAO DỊCH BÁN TÀI SẢN VỚI
CỔ ĐÔNG CHI PHỐI

SÁP NHẬP VÀ HỢP NHẤT

Hp đng bán tài sán có giá tr
ln hơn 10% t ng giá tr tài sán ca
doanh nghi-p ghi trong báo cáo tài
chính gn nht gi a công ty và c
đông s h u t! 51% t ng s c phn
có quyn biu quy t tr lên hoc
ngư"i có liên quan ca c đông đó s
phái đưc đi hi đng c đông chp
thun (điu 167.3). C đông đó s
không có quyn biu quy t đi vi
giao dch.
Như vy, giao dch M&A theo
phương th#c bán tài sán (asset
acquisitions) mà bên mua là c đông
chi phi s cn phái đưc đi hi đng
c đông chp thun dù rng giá tr

Lut Doanh nghi-p 2020 nhn
mnh rng công ty hp nht đương
nhiên k th!a toàn b quyn, nghĩa
v và li ích hp pháp ca các công ty
b hp nht theo hp đng hp nht
công ty và công ty nhn sáp nhp
đương nhiên k th!a toàn b quyn,
nghĩa v, và li ích hp pháp ca công
ty b sáp nhp theo hp đng sáp
nhp (điu 200 và 201). Quy đnh
này nên đưc hiu là quyn s h u
đi vi tài sán; quyn s: dng đt;
hp đng; giy phép... ca các công
ty b hp nht, công ty b sáp nhp s
đưc t đng chuyn sang cho công
ty hp nht, công ty nhn sáp nhp

theo hp đng hp nht, hp đng
sáp nhp. Và do đó, các th tc hành
chính đ đăng ký quyn s h u tài
sán; đăng ký quyn s: dng đt; s:a
đ i giy phép, giy ch#ng nhn và
các giy t" tương t khác ch mang
tính phái sinh mà không ánh hư ng
đ n hi-u lc ca vi-c hp nht và sáp
nhp.
Kh<ng đnh v tính k th!a như
trên có th s giúp giái quy t đưc
xung đt gi a pháp lut doanh nghi-p
v hp nht, sáp nhp và quy đnh
chung v chuyn giao quyn, chuyn
giao nghĩa v trong B lut Dân s.
Mc dù vy, các bên trong giao dch
hp nht, sáp nhp v'n cn lưu ý là
th=a thun riêng bi-t trong mt hp
đng c th v hn ch chuyn giao
hp đng (anti-assignment clauses)
hoc là hi-u lc hp đng khi thay đ i
quyn kim soát (change of control)
s v'n đưc ưu tiên áp dng. Các bên
trong giao dch hp nht, sáp nhp
do đó cn phát hi-n sm nh ng hp
đng quan trng có điu khoán này và
có cách th#c x: lý phù hp.
Công ty nhn sáp nhp phái chu
trách nhi-m v các khoán n chưa
thanh toán và các nghĩa v tài sán
khác ca công ty b sáp nhp. Đây là
ri ro ln nht v mt thương mi và
pháp lý mà bên mua trong giao dch
sáp nhp phái gánh chu. Mt trong
nh ng cách th#c mà bên mua có th
áp dng đ hn ch ri ro này là thi t
lp cơ cu giao dch theo dng sáp
nhp ba bên (triangular mergers).
Theo cơ cu này, bên nhn sáp nhp
s thành lp công ty con và công ty
b sáp nhp s sáp nhp vào công ty
con ban đu này. K t quá là công ty
b sáp nhp s chm d#t tn ti còn
công ty con ban đu v'n tn ti. Khi
đó các khoán n chưa thanh toán và
các nghĩa v tài sán khác ca công ty
b sáp nhp s đưc gi công ty con,
trong khi công ty m2 ch chu trách
nhi-m v các khoán n chưa thanh
toán và các nghĩa v tài sán khác ca
công ty con trong phm vi s vn góp
vào công ty con.
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