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Nội dung



Khái quát chung về cổ phần 
hóa và nhà đầu tư chiến lược 



Cơ cấu vốn điều lệ cổ phần hóa

• Sở hữu của Nhà nước: Nhà nước có thể duy trì sở hữu ở mức 100%, 65% hoặc 50%.

• Sở hữu của các nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư thông thường và nhà đầu tư chiến lược):

 Tùy vào sở hữu của Nhà nước trong từng trường hợp, nhưng nhìn chung không có giới

hạn đối với số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

 Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định tỷ lệ cổ phần chào bán cho nhà đầu tư
chiến lược trong một số trường hợp đặc biệt.

• Sở hữu của Công đoàn: không quá 3% tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước.

• Sở hữu của người lao động: người lao động có quyền được mua 100 cổ phần cho mỗi năm

làm việc tại doanh nghiệp nhà nước với giá mua bằng 60% giá bán cổ phần hóa.



Nhà đầu tư chiến lược

• Nhà đầu tư có thể mua cổ phần với tư cách là nhà đầu tư thông thường hoặc nhà đầu tư
chiến lược:

 Nhà đầu tư thông thường : mua cổ phần thông qua đấu giá công khai.

 Nhà đầu tư chiến lược : mua cổ phần thông qua thỏa thuận trực tiếp với Nhà nước
trước hoặc sau khi đấu giá công khai (có thể tổ chức một cuộc đấu giá giữa các
nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, nếu cần thiết).

• Điều kiện để làm nhà đầu tư chiến lược:

 Có năng lực tài chính;

 Cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp;

 Hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị và vận hành kinh doanh;

 Cam kết không chuyển nhượng cồ phần mua được trong thời hạn 05 năm sau khi
cổ phần hóa.

• Số lượng: tối đa 3 nhà đầu tư chiến lược.



Quy trình cổ phần hóa

Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ

quan ngang 
Bộ, cơ quan 
thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân 
dân cấp tỉnh

thành lập 
Ban chỉ đạo 
cổ phần hóa

Công bố giá
trị doanh
nghiệp

Quyết định của 
Thủ tướng phê 
duyệt việc cổ

phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước

Xác định giá trị doanh 
nghiệp theo phương
pháp tài sản hoặc

phương pháp dòng tiền
chiết khấu bởi tổ chức
tư vấn định giá đôc lập

Thông qua 
phương án cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà 
nước.

IPO (đấu 

giá công 
khai)

Họp 

ĐHĐCĐ, 
xây dựng 

Điều lệ mới 
và xin cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 

ký doanh 
nghiệp mới.

Tóm tắt quy trình cổ phần hóa (chưa có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược)

6/9 tháng theo phương
pháp tài sản/ phương
pháp dòng tiền chiết

khấu

18 tháng



Quy trình cổ phần hóa

Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ

quan ngang 
Bộ, cơ quan 
thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân 
dân cấp tỉnh

thành lập 
Ban chỉ đạo 
cổ phần hóa

Công bố giá
trị doanh
nghiệp

Quyết định của 
Thủ tướng phê 
duyệt việc cổ

phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước

Xác định giá trị doanh 
nghiệp theo phương
pháp tài sản hoặc

phương pháp dòng tiền
chiết khấu bởi tổ chức
tư vấn định giá đôc lập

Thông qua 
phương án cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà 
nước.

IPO (đấu 

giá công 
khai)

Họp 

ĐHĐCĐ, 
xây dựng 

Điều lệ mới 
và xin cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 

ký doanh 
nghiệp mới.

Tóm tắt quy trình cổ phần hóa (có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược)

6/9 tháng theo phương pháp
tài sản/ phương pháp dòng tiền

chiết khấu

18 tháng

Danh sách ngắn các 
nhà đầu tư chiến 
lược và tiến hành 
thẩm định pháp lý

Đàm phán 
hoặc đấu giá
giữa các nhà
đầu tư chiến

lượcGửi thư mời và đăng ký tham gia 
cho nhà đầu tư chiến lược 

Nhà đầu tư chiến 
lược đăng ký khối 
lượng cổ phần sẽ
mua và tiến hành 

đặt cọc 10%

Đàm phán 
hoặc đấu giá 
giữa các nhà 
đầu tư chiến 

lược 



Một số vấn đề pháp lý cần
quan tâm về việc cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước



• Định giá là một bước hết sức quan trọng

• Các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thường bị hạn chế tham gia vào đàm phán quá trình định 

giá.

• Tổ chức tư vấn định giá : 

• Các tổ chức tư vấn định giá được lựa chọn trong danh sách 66 tổ chức tư vấn định giá đủ điều kiện do Bộ Tài 

chính ban hành.

• Không có sự tham gia của các tổ chức tư vấn định giá quốc tế

• Các tổ chức tư vấn định giá quốc tế có thể hợp tác với tổ chức tư vấn định giá trong nước. 

• Các tổ chức tư vấn định giá quốc tế chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn định giá, chứ không được tham gia vào quy 

trình cổ phần hóa. 

• Phương pháp định giá : 

• Phương pháp tài sản;

• Phương pháp dòng tiền chiết khấu; hoặc

• Phương pháp định giá khác thích hợp và được quốc tế áp dụng rộng rãi.

Định giá



• Quy định trước đây: số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược tối đa bằng 50% tổng số cổ
phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư thông thường. Trong một số trường hợp
đặc biệt, tỉ lệ này có thể được điều chỉnh theo chấp thuận của Thủ tướng.

• Quy định hiện hành:

 Quy định về hạn chế 50% nêu trên đã được bãi bỏ. 

 Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược phụ thuộc vào phương án cổ phần hóa đã được
thông qua; trong một số trường hợp đặc biệt, tỉ lệ này có thể được điều chỉnh theo chấp
thuận của Thủ tướng.

• Thực tế: Trên thực tế, tỷ lệ cổ phần dành để bán cho một hoặc nhiều nhà đầu tư chiến lược 
thường dao động từ 10% đến 35%. 

Ví dụ: Mizuho Corporate Bank Holding nắm giữ 15% cổ phần trong Vietcombank, ANA 
Holdings Inc nắm giữ 8,77% trong Vietnam Airlines,  Ngân hàng BTMU nắm giữa 19.73% trong
Vietinbank.

Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược



Quản trị doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa
• Nhà đầu tư chiến lược khó có thể sở hữu tỷ lệ cổ phần chi phối nhằm kiểm soát về mặt quản trị

của doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa.

• Cổ đông có thể ký kết thỏa thuận/ thỏa thuận cổ đông về vấn đề quản trị và kiểm soát công ty. 

Tỷ lệ biểu quyết
thông qua

Vấn đề biểu quyết

Biểu quyết đa số đặc 
biệt (65%)

• Các loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, bao gồm cả việc tăng hoặc giảm 
vốn điều lệ;

• Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
• Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý;
• Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên; và
• Tái cơ cấu hoặc giải thể
** Có thể kiểm soát các quyết định thông qua bằng biểu quyết đa số đặc biệt với 35% + 
1 cổ phần

Biểu quyết đa số 
thông thường (51%)

• Các vấn đề khác
**** Có thể kiểm soát các quyết định thông qua bằng biểu quyết đa số thông thường với
49% + 1 cổ phần



Giá mua bán cổ phần

Nhà đầu tư chiến lược có thể mua trước hoặc sau IPO (đấu giá công khai):

• Trước IPO: giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược không được thấp hơn giá khởi 

điểm (tức là giá được quyết định bởi Chính phủ dựa trên kết quả định giá và triển

vọng của doanh nghiệp nhà nước).

• Sau IPO: giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược không được thấp hơn giá đấu 

thành công thấp nhất của IPO (tức là giá chào bán quyết định phiên đấu giá thành

công tại IPO).



Thời gian thực hiện quy trình cổ phần hóa

• Quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thường kéo dài rất lâu (đặc biệt trong trường 

hợp của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước lớn, có sự tham gia của các nhà đầu tư nước 

ngoài, có hạn chế về sở hữu nước ngoài, hoặc có các vấn đề liên quan đến pháp luật cạnh 

tranh).

• Cụ thể:

• Vị trí của doanh nghiệp (bao gồm giá trị của doanh nghiệp) 
tại thời điểm nhà đầu tư quyết định mua cổ phần và thời
điểm hoàn tất quy trình cổ phần hóa có thể khác nhau;

• Các cơ hội đầu tư trong thời gian chờ đợi hoàn tất quy 
trình cổ phần hóa có thể bị bỏ lỡ (đặc biệt là sau khi nhà
đầu tư đã tiến hành đặt cọc tiền mua cổ phần).



Contacts

Linh Bui
Partner, Ho Chi Minh City
T +84 8 3822 1717
Linh.Bui@allens.com.au

Bill Magennis
Head of Vietnam, Hanoi
T +84 4 3936 0990
Bill.Magennis@allens.com.au
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