
Nhân vụ công ty của  
“Shark Liên” bị kiện, bàn vài 
chuyện về M&A 
 ■ LS. TRƯƠNG HỮU NGỮ

Như Kinh tế Sài Gòn 
Online đã đưa tin, mới 
đây nhà đầu tư Thái 
Lan đã kiện Aqua One 

(công ty gắn liền với tên tuổi của bà Đỗ 
Thị Kim Liên với vai trò Chủ tịch hội 
đồng quản trị) và ông Đỗ Tất Thắng, 
ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam liên quan đến giao dịch mua cổ 
phần trong Công ty cổ phần Nước mặt 
Sông Đuống (Sông Đuống)(1). 

Dựa trên thông tin được công khai 
trên Internet(2), bài viết này trao đổi 
một cách ngắn gọn vài vấn đề liên 
quan đến vụ việc này nói riêng và hoạt 
động mua bán doanh nghiệp (M&A) ở 
Việt Nam ta nói chung.

Xử lý rủi ro bằng hợp đồng
Tháng 10-2019, bên Thái Lan mua 

34% cổ phần Sông Đuống từ ông Đỗ 
Tất Thắng (cá nhân sở hữu trực tiếp 
cổ phần trong Sông Đuống). Theo hợp 
đồng, nếu đến ngày 25-10-2020 mà 
Sông Đuống vẫn không xin được giấy 
chứng nhận đầu tư tăng công suất dự 
án khai thác Nhà máy Nước mặt Sông 
Đuống từ 300.000 lên 600.000 
mét khối một ngày thì Aqua One (cổ 
đông lớn của Sông Đuống và là bên 
bảo lãnh cho ông Thắng) phải mua 
lại toàn bộ số cổ phần đó từ bên Thái 
Lan. Tháng 11-2020, bên Thái Lan đã 
yêu cầu Aqua One thực hiện nghĩa vụ 
này trước ngày 7-6-2021. Do đến nay 
Aqua One vẫn không chịu mua lại, bên 
Thái Lan đã khởi kiện ra trọng tài. 

Theo kinh nghiệm của người viết, 
mục đích thương mại của bên Thái 
Lan khi mua cổ phần là dự án Nhà máy 

Nước mặt Sông Đuống được thực hiện 
với công suất tăng lên gấp đôi. Vậy rủi 
ro của bên Thái Lan khi quyết định 
mua là Sông Đuống không được cấp 
phép để tăng công suất lên mức đó. 

Có ít nhất hai cách để họ xử lý rủi 
ro này. Một là họ yêu cầu Sông Đuống 
phải có được giấy phép rồi họ mới trả 
(toàn bộ hoặc phần lớn) tiền mua cổ 
phần. Cách thứ hai là họ chấp nhận trả 
tiền và đặt ra thời hạn để Sông Đuống 
có được chấp thuận tăng công suất. Và 
nếu hết thời hạn đó mà giấy phép vẫn 
chưa có, ai đó sẽ phải mua lại cổ phần 
từ họ. 

Ở đây, bên Thái Lan đã chọn cách 
thứ hai dù cách thứ nhất chắc ăn hơn. 
Họ có lý do để làm như vậy, chẳng hạn 
như họ tin chắc rằng với mối quan hệ 
của bà Liên, việc có được giấy phép 
sẽ dễ như trở bàn tay. Hoặc họ chấp 
nhận rủi ro đó để đổi lại giá mua thấp 
hơn hay là để giành được hợp đồng từ 
bên mua tiềm năng khác khi đó. Dù 

sao đó cũng là tính toán thương mại, 
quan trọng là họ nhận ra và xử lý rủi 
ro bằng hợp đồng. Bên phải mua lại 
có thể là chính bên bán (ông Thắng) 
hoặc một ai đó có năng lực tài chính 
lớn hơn (Aqua One). Có thể bên Thái 
Lan cũng đã giữ lại một phần tiền mua 
cổ phần, chẳng hạn như để trong một 
tài khoản ngân hàng do các bên chung 
tay quản lý.

Lại nói về Luật Thương mại         
Mức giá mà Aqua One phải mua 

lại là mức mà bên Thái Lan đã trả 
cộng với một khoản tiền được gọi là 
“Carrying Cost”. Chưa rõ khoản tiền 
phải trả thêm đó được xác định ra sao 
nhưng có lẽ bao gồm cả tiền lãi được 
tính trên một mức lãi suất nhất định 
trên số tiền mà bên Thái Lan đã thanh 
toán. Vậy khoản trả thêm đó có chịu 
hạn chế ở mức “8% giá trị phần nghĩa 
vụ hợp đồng bị vi phạm” hay không? 
Câu trả lời nên là: Không. Thỏa thuận 

Nhà máy Nước mặt Sông Đuống.
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mua lại cổ phần tạo lập một nghĩa vụ 
có điều kiện. Theo đó, Aqua One có 
nghĩa vụ mua cổ phần vào thời điểm 
và theo mức giá nhất định với điều 
kiện là Sông Đuống không xin được 
giấy phép trước hạn chót mà hai bên 
đã thỏa thuận. Việc không xin được 
giấy phép không phải là một sự vi 
phạm hợp đồng. Đó chỉ là một sự kiện 
mà khi sự kiện đó xảy ra làm phát sinh 
nghĩa vụ mua lại. Thỏa thuận này giữa 
các bên phù hợp với điều 284 và các 
quy định có liên quan của Bộ luật Dân 
sự.

Và thật ra, toàn bộ Luật Thương 
mại không nên được áp dụng cho hợp 
đồng mua bán cổ phần. Lý do là luật 
này chủ yếu điều chỉnh hợp đồng mua 
bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Mà 
cổ phần thì không phải là hàng hóa và 
cũng chẳng phải là dịch vụ. Chính vì 
vậy mà sẽ rất khiên cưỡng khi áp các 
quy định của luật này (chẳng hạn như 
giao hàng, bảo hành, vận chuyển) vào 
hợp đồng mua bán cổ phần. Ngược lại, 
các điều khoản phổ biến của hợp đồng 
mua bán cổ phần cho dù có được soạn 
bằng cách nội địa hóa mẫu hợp đồng 
xuất phát từ phương Tây đi chăng nữa 
cũng có thể tương thích với quy định 
chung của Bộ luật Dân sự(3).  

Ngập ngừng dừng chân
Mới đây báo Khoa học và Đời sống 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam đăng bài viết trong đó 
có đoạn: “Chỉ hai năm hợp tác, Công 
ty WHAUP của Thái Lan đã “tháo 
chạy” khỏi dự án Nhà máy Nước mặt 
sông Đuống. Thực tế, kế hoạch điều 
chỉnh nâng công suất nhà máy bị “lỡ 
nhịp” trong bối cảnh vướng nhiều 
lùm xùm, và dàn lãnh đạo cấp cao của 
thành phố Hà Nội nhiệm kỳ trước đều 
mất chức”(4). Nếu như những gì bài 
báo này viết là đúng, ta lại thấy thêm 

một thương vụ làm ăn đỗ vỡ khi quan 
chức “ngã ngựa”.

Đất đai, tài sản công, cơ sở hạ 
tầng, dịch vụ công, tài nguyên… đều 
là những thứ có hạn. Giấy phép cho 
dự án trong lĩnh vực này vì thế khan 
hiếm, khó khăn và như vậy, lại càng 
đắt đỏ. Việc nhà đầu tư nước ngoài 
thông qua, dựa dẫm, liên kết với doanh 
nhân đang “lên voi” nào đó trong nước 
để được cấp phép có lẽ không phải là 
chuyện lạ. Nhưng có thể rút ra vài điều 
từ hiện tượng này. 

Một là, nếu khoản tiền mà nhà đầu 

 

Đỗ Tất Thắng WHAUP Aqua One 

Sông Đuống 

Đã bán 34% Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ 
xin cấp phép tăng công suất 

Đồng ý mua lại 34% cổ phần theo điều kiện đã thỏa thuận 

Cổ đông lớn, bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ 
xin cấp phép tăng công suất Đang sở hữu 34% cổ phần đã mua 
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Đang kiện buộc Aqua One mua lại 34% cổ phần như đã thỏa thuận 
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V/v: Thành lập �ơn vị thành viên mới Công ty Bảo hiểm PJICO Thủ Đức

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin trân trọng thông báo 
về việc thành lập �ơn vị thành viên mới như sau:

Tên �ơn vị thành viên: CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THỦ ĐỨC.
Địa �iểm: Số 186, Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.
Giấy phép hoạt �ộng: Giấy phép �iều chỉnh số 67/GPĐC14/KDBH do Bộ 
Tài chính cấp ngày 24-8-2021 và Giấy phép thành lập và hoạt �ộng số 
67GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 26-10-2011;
Các nghiệp vụ bảo hiểm �ược phép kinh doanh: Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm 
xe cơ giới, sức khỏe, tài sản kỹ thuật, hàng hóa, tàu thủy…
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chịu trách nhiệm hoàn toàn 
trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông 
báo này.  

THÔNG BÁO
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