PHÁP LUẬT

LTS: Trong hai số báo trước, TBKTSG đã đăng bài điểm lại và bình luận một số quy định của hai
luật mới (Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020) có liên quan trực tiếp đến giao dịch
sáp nhập - mua lại doanh nghiệp (M&A). Số báo này, TBKTSG giới thiệu bài cuối: hoạt động
M&A sẽ ra sao dưới tác động của Luật Chứng khoán và Luật Cạnh tranh.

BỘ TỨ LUẬT MỚI VÀ HOẠT ĐỘNG M&A
PHẦN 3:

Sự kiểm soát của Luật Chứng khoán
và Luật Cạnh tranh đối với M&A
Luật sư TRƯƠNG HỮU NGỮ

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ
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Có hai nhóm quy đnh trong Lut
Chng khoán 2019 (có hiu lc t
1-1-2021) s ánh hư ng l n đn giao
dch M&A là quy đnh v chào bán
riêng l (private offerings) và chào
mua công khai (tender offers). Nhng
quy đnh này s tr nên có liên quan
trong các trưng hp như (i) bên
mua là mt công ty đi chúng tin
hành chào bán chng khoán riêng l
đ hoán đi c phn ca mt công ty
không phái là mt công ty đi chúng,
(ii) công ty mc tiêu là mt công ty
đi chúng bán c phn m i phát hành
cho nhà đu tư theo phương thc
chào bán chng khoán riêng l hoc
(iii) bên mua mua c phn có quyn
biu quyt ca công ty mc tiêu là
công ty đi chúng đn mc cn phái
chào mua công khai.
Trong giao dch phát hành chng
khoán riêng l, bên mua ch có th
là nhà đu tư chin lưc và nhà đu
tư chng khoán chuyên nghip (điu
31.1b). Nhà đu tư chin lưc là nhà
đu tư đưc đi hi đng c đông la
chn theo các tiêu chí v năng lc tài
chính, trình đ công ngh và có cam
kt hp tác v i công ty trong thi gian
ít nh"t ba năm (điu 4.17). Mt cá
nhân, t chc đưc chng nhn là nhà
đu tư chng khoán chuyên nghip
•
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trên cơ s năng lc tài chính hoc có
trình đ chuyên môn v chng khoán
(điu 11.1).
Nhng quy đnh này s khin cho
giao dch hoán đi chng khoán gia
mt công ty đi chúng và mt công ty
không đi chúng tr nên khó thc thi.
Ch#ng hn như bên mua là mt công
ty đi chúng mu$n mua li mt công ty
kh i nghip (startup) b%ng vic phát
hành riêng l c phn ca mình đ đi
l"y c phn ca các c đông ca công
ty kh i nghip kia. V i quy đnh m i,
c đông ca công ty kh i nghip hoc
là la chn g'n bó ít nh"t ba năm v i
bên mua đ đưc tha nhn là c đông
chin lưc hoc phái th*a mãn điu
kin (ch#ng hn như là mt cá nhân có
thu nhp chu thu năm gn nh"t t$i
thiu là 1 t đng) đ đưc coi là nhà
đu tư chng khoán chuyên nghip.
Nu có th la chn tư cách là nhà
đu tư chin lưc hay nhà đu tư chng
khoán chuyên nghip, có l bên mua
s la chn là nhà đu tư chng khoán
chuyên nghip b i vì nu là nhà đu
tư chin lưc, bên mua s không đưc
chuyn nhưng s$ c phn mua đưc
t giao dch trong vòng ít nh"t là ba
năm, trong khi thi hn hn ch chuyn
nhưng áp dng cho nhà đu tư chng
khoán chuyên nghip ch là mt năm k
t ngày hoàn thành đt chào bán. Ngoài
ra, bên mua là nhà đu tư chng khoán

chuyên nghip đưc quyn chuyn
nhưng s$ c phn mua đưc trong mt
giao dch chào bán chng khoán riêng
l cho nhà đu tư chng khoán chuyên
nghip khác (điu 31.1c). Thi gian hn
ch chuyn nhưng có th dài hơn theo
th*a thun trong hp đng gia bên
mua và công ty mc tiêu.

CHÀO MUA CÔNG KHAI
Mt trong nhng thay đi l n trong
quy đnh v chào mua công khai đó là
bên mua s phái thc hin chào mua
công khai c phiu ca công ty mc
tiêu nu như, sau khi giao dch mua d
kin kt thúc, bên mua và ngưi có liên
quan ca bên mua s hu “gián tip”
t 25% tr lên s$ c phiu có quyn
biu quyt ca công ty mc tiêu (điu
35.1a). Ví d, bên mua d đnh mua
c phn ph thông ca công ty mc
tiêu mà s$ c phn này li đang đưc
mt công ty A n'm gi. Khi đó nu bên
mua mua toàn b c phn, phn v$n
góp ca công ty A thì bên mua có th
đưc xem là “gián tip” mua c phiu
có quyn biu quyt ca công ty mc
tiêu và vì vy, phái tin hành chào
mua công khai nu như s$ c phiu có
quyn biu quyt đó đt mc lut đnh.

KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ
Lut Cnh tranh 2018 (có hiu
lc t ngày 1-7-2019) có nhiu quy

đnh điu chnh giao dch M&A (còn
gi là tp trung kinh t, bao g m sáp
nhp, h p nh t doanh nghi p, mua
l i, liên doanh và các hình thc tp
trung kinh t khác theo quy đnh ca
pháp lut). Ngh đnh 35/2020/NĐCP hưng dn chi tit lut này đã c
th hóa ngưng thông báo tp trung
kinh t. Đó là v mc tài sán trên th
trưng Vi t Nam, tng doanh thu
bán ra hoc doanh s mua vào trên
th trưng Vi t Nam, giá tr giao dch
hoc th phn kt h p mà nu đ t các
mc này thì các bên phái thông báo
cho y ban C nh tranh quc gia trưc
khi thc hi n.
Nhng quy đnh này ít nh t s! gây
khó khăn cho hai trưng h p sau.
Th nh t, bên mua tham gia mua đ u
giá c phn ca doanh nghi p khi
Nhà nưc thoái vn mà đ t ngưng
thông báo tp trung kinh t. Khi đó,
bên mua phái chu chi phí tuân th
nghĩa v thông báo trong khi không
ch$c ch$n r%ng mình có trúng đ u giá
hay không. Ngoài ra, pháp lut hi n
hành dưng như không s'n sàng cho
trưng h p đã trúng đ u giá nhưng
thu*c di n tp trung kinh t b c m.
Th hai, thi h n th+m đnh vi c tp
trung kinh t có th dài hơn thi h n
ti đa mà bên mua phái thc hi n
chào mua công khai. Hơn na, pháp
lut hi n hành cũng chưa cho phép
bên mua rút l i đ ngh chào mua
công khai trong trưng h p b c m
thc hi n tp trung kinh t.
Th phn kt h p không còn là yu
t duy nh t đ quyt đnh m*t giao
dch M&A có b c m hay không. Lut
mi đánh giá tác đ*ng hoc khá năng
gây tác đ*ng h n ch c nh tranh
m*t cách đáng k ca
giao dch da trên
nhiu yu t, ch6ng
h n như khá năng
doanh nghi p tăng giá
hoc tăng t7 su t l i
nhun trên doanh thu
sau tp trung kinh t,
khá năng doanh nghi p
sau tp trung kinh t

lo i b8 hoc ngăn cán doanh nghi p
khác gia nhp hoc m9 r*ng th trưng
và các yu t đc thù trong ngành, lĩnh
vc mà các doanh nghi p tham gia tp
trung kinh t.
Điu này cũng có nghĩa là cơ quan
quán lý c nh tranh s! xem xét tác
đ*ng v mt kinh t ca giao dch m*t
cách tng quan, đy đ và h p lý hơn.
Các quy đnh này cũng s! m9 đưng
cho các bên trong giao dch đưa ra
các lp lun r%ng giao dch s! không
gây tác đ*ng hoc có khá năng gây tác
đ*ng h n ch c nh tranh m*t cách
đáng k trên th trưng Vi t Nam
hoc là có tác đ*ng tích cc đn c nh
tranh. Ch6ng h n như các bên có th
chng minh r%ng rào cán gia nhp
th trưng (market entry barriers)
là không cao và các đi th c nh
tranh khác có th d: dàng gia nhp
th trưng nu doanh nghi p sau tp
trung kinh t tin hành tăng giá hay
giám sán lư ng cung ng. Nhng
lp lun khác như sc m nh thương
lư ng ca bên mua (power buyer
defense), hi u quá mà v tp trung
mang l i (efficiency defense) cũng có
th đư c các bên s; dng.
Hay như các bên cũng có th đưa
ra các yu t đc thù trong lĩnh vc có
liên quan đ kh6ng đnh r%ng
giao dch M&A d kin s!
không gây tác đ*ng x u đn
c nh tranh. Có th l y v
General Dynamics năm
1974 9 Mỹ đ minh
ha cách mà nhng yu

t đc thù trong m*t lĩnh vc c th
s! ánh hư9ng đn khá năng h n ch
c nh tranh ca doanh nghi p. Trong
v này, Chính ph Mỹ ki n Công ty
General Dynamics vì cho r%ng thương
v trong đó Công ty Material Service
(tin thân ca General Dynamics)
thâu tóm Công ty United Electric Coal
Companies vi ph m Lut Chng đ*c
quyn (Clayton Act) b9i vì v thâu
tóm này gây h n ch c nh tranh m*t
cách đáng k trong ngành sán xu t và
phân phi than đá t i các th trưng
liên quan. Tòa án Ti cao Mỹ đã đánh
giá nhng yu t đc thù trong ngành
này đ cho r%ng giao dch đó đã không
gây ra và cũng không có khá năng gây
ra h n ch c nh tranh m*t cách đáng
k. Th nh t, Tòa án Ti cao Mỹ cho
r%ng than đá đã và đang không th
c nh tranh vi các ngu n năng lư ng
khác. Th hai, k tB năm 1954, ngành
sán xu t đi n tr9 thành ngành tiêu th
than đá nhiu nh t. Th ba, hu như
toàn b* than đá đư c bán cho ngành
đi n theo các h p đ ng dài h n, vi giá
bán đã đư c n đnh trưc trong thi
h n giao hàng c th và như vy công
ty mc tiêu không th t ý tăng giá hay
giám sán lư ng cung ng trong tương
lai. Ngoài ra, tòa án cũng đánh giá r%ng
tr lư ng ca các m8 than còn l i ca
công ty mc tiêu là ít 8i và thm chí
ch m*t phn nh8 khi lư ng than
trong s tr lư ng còn l i đó là chưa
đư c bán theo các h p đ ng dài h n
đã ký kt đ tB đó có nhn đnh v
khá năng c nh tranh trong tương lai
ca công ty mc tiêu.
Nhng quy đnh mi m*t mt
giúp Nhà nưc quán lý tt hơn
ho t đ*ng M&A, mt khác
đòi h8i các bên trong giao
dch nhn di n và x; lý các
thách thc, rào cán v mt
pháp lý đ có th thc
hi n giao dch m*t cách
đúng pháp lut, tránh
hay h n ch ri ro pháp
lý trong khi vn đ t đư c
mc tiêu thương m i cao

nh t.
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