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LAW ON ENTERPRISES 2020 –
REMARKABLE CHANGES TO JOINT
STOCK COMPANIES

According to the Law on Enterprises 2014, a shareholder or a group of shareholders
owning 10% or more of the total number of common shares for at least six consecutive
months or a smaller percentage as stipulated in the company's charter has rights such as:
Nominating people to the Board of Directors and the Control Board; Review and extract the minutes
book and resolutions of the Board of Directors, financial statements...; Request to convene the General
Meeting of Shareholders; Request the Control Board to examine each specific issue related to the
company's management and operation when deeming it necessary; Request in writing some content
related to the information of the shareholder; and other rights according to the provisions of the Law
on Enterprise and the company's charter ...

However, in the Law on Enterprise 2020, the percentage of the total number of ordinary
shares with the right to perform the above-mentioned tasks will be adjusted from a
maximum of 10% to only 05%.

It can be seen that this modification helps the shareholders who account for a small
proportion in the company to have more "voice" in their joint stock company.

Adjusting the rights of common shareholders

The Law on Enterprise 2020, effective from January 1, 2021, has a number of notable changes
in comparison with the current Enterprises Law 2014, especially those applicable to joint stock
companies.
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Adding conditions for a private offering of shares

As per current regulations, the conditions for a private offering of share were previously
only provided in Decree 58/2012/ND-CP guiding the Law on Securities and the amended
Law on Securities and were not mentioned by the Law on Enterprise 2014. However, in
this new Law on Enterprise 2020, conditions for a private offering of share have been
provided in details. Specifically, the conditions for a private offering of shares of a non-
public joint stock companies include the following: (i) Not offering for sale through the mass
media; (ii) Offering to less than 100 investors, excluding professional securities investors or offering
only to professional securities investors.

Time period to invite the General Meeting of Shareholders

Currently, the Law on Enterprise 2014 provides that the time for the convenor of the
General Meeting of Shareholders to send the meeting invitation to all shareholders in the
list of shareholders entitled to attend the meeting shall be within 10 days at the latest.
However, in the Law on Enterprise 2020, this period has been extended to 21 days before
the opening date, if the company charter does not specify a longer term.

Conditions for the resolution to be passed

In addition, the Law on Enterprise 2020 also adjusts the content of the conditions for
passing resolutions of the General Meeting of Shareholders in the form of collecting
written opinions with the approval of the number of shareholders owning more than 51%
(according to the Law on Enterprise 2014) to 50% (according to the Law on Enterprise
2020) of the total number of votes of all voting shareholders; a specific rate is provided by
the company's charter./
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Disclaimer:

The contents of this Legal Update do not constitute legal advice and do not necessarily reflect the
opinions of our firm or any of our attorneys or consultants. This Legal Update provides general
information, which may or may not be correct, complete or current at the time of reading. The content
is not intended to be used as a substitute for specific legal advice or opinions. Please seek appropriate
legal advice or other professional counselling for any specific issues you may have. We, NDTC &
Partners, expressly disclaim all liability relating to actions taken or not taken based on any or all
contents of the Legal Update.

Contact us:

1st Floor International Center
No. 17 Ngo Quyen Hoan Kiem District Hanoi,
Vietnam
T: (+84.24) 3938 8628- 3938 8629
F: (+84.24) 3938 8627
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CẬP NHẬT PHÁP LÝ

NỘI DUNG
LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – CÁC THAY
ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ
PHẦN

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần
phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỉ lệ khác nhỏ hơn theo
quy định tại Điều lệ công ty có các quyền như: Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát; Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính…; Yêu
cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan
đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; Yêu cầu phải bằng văn bản một số
nội dung liên quan đến thông tin của cổ đông; và các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp
và Điều lệ công ty…

Tuy nhiên, ở Luật Doanh nghiệp 2020, tỉ lệ tổng số cổ phần phổ thông có quyền thực hiện
các công việc nêu trên được điều chỉnh từ tối đa 10% giảm xuống chỉ còn 05%.

Có thể thấy, sự thay đổi này giúp cho các cổ đông chiếm tỉ lệ nhỏ trong công ty có thêm
“tiếng nói” của mình hơn trong công ty cổ phần.
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Điều chỉnh quyền của cổ đông phổ thông

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 có một số thay đổi đáng
chú ý, trong đó bao gồm cả các thay đổi về quy định của công ty cổ phần.



Có thêm điều kiện về chào bán cổ phần riêng lẻ

Nếu như điều kiện về chào bán cổ phần riêng lẻ trước đây chỉ được quy định tại Nghị định
58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi và không được
nhắc tới trong Luật Doanh nghiệp 2014 thì ở Luật Doanh nghiệp 2020 mới này, điều kiện
về việc chào bán cổ phần riêng lẻ đã được quy định chi tiết. Cụ thể, các điều kiện để chào
bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng gồm các điều
kiện như sau: (i)  Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng; (ii) Chào bán cho
dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian mời họp Đại hội đồng cổ đông

Nếu như trong Luật Doanh nghiệp 2014, thời gian Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự
họp chậm nhất là 10 ngày thì sang Luật Doanh nghiệp 2020, khoảng thời gian này đã được
kéo dài lên thành 21 ngày trước ngày khai mạc, nếu Điều lệ công ty không quy định thời
gian dài hạn hơn.

Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng có điều chỉnh nội dung về điều kiện để thông qua
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với việc tán thành
của số cổ đông sở hữu từ trên 51% (theo Luật Doanh nghiệp 2014) sang 50% (theo Luật
Doanh nghiệp 2020) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;
tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định./



https://www.facebook.com/
NDTC.Partners/

headoffice@ndtcgroup.com.vn

Miễn trừ trách nhiệm:

Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không nhất thiết phản ánh ý kiến của
công ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung
cấp thông tin chung, có thể đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật tại thời điểm đọc. Nội
dung không nhằm mục đích sử dụng thay thế cho tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm
kiếm tư vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ thể bạn có thể có.
Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối trách nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc
không được thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của văn bản này.

Liên hệ với chúng tôi tại:

Tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Quốc tế
Số 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

T: (+84.24) 3938 8628 – 3938 8629
F: (+84.24) 3938 8627

www.ndtcpartners.com.vn


