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BUY BACK OF CAPITAL PORTION IN A
LLC UNDER ENTERPRISES LAW 2020
During the operation of a limited liability company
(“LLC”), there are times that a member does not agree
with the opinion/decision of the board member.
When that happens to the matters as provided below,
a member will have the right to request the company
to buy back its capital portion:
a) Amendments to the provisions of the company's
bylaws on rights and obligations of members and the
Board Member;
b) Company reorganization;
c) Other issues prescribed by the company's charter.[1]

According to the Enterprises Law 2014, upon the request of that member, if
the company and the member could not agree on the re-purchase price, the
company shall buy back the capital portion of that member with the price
determined in accordance with the market price or by the provision of the
company’s bylaws. Besides, if the company does not buy back the capital
portion, the member will have the right to transfer its portion to a third party.
[2] Such privision could be understood that the negotiation on price is the
condition for the obligation to re-purchase the capital portion of the
company. Further, because of the provision of Article 52.3 of Enterprises Law
2014, it can be easy for the company to decline the obligation to buy-back the
capital.
However, in Enterprises Law 2020, the obligation of the company to repurchase

the

capital

portion

of

the

member

is

clearly

ascertained.

Accordingly, the company shall be obliged to buy back the capital portion,
unless otherwise agreed by parties.[3] That provision brings a difference from
that of Enterprises Law 2014 because the negotiation on price shall no longer
be a prerequisite anymore. As a result, the only reason that the company can
decline the obligation to buy-back the capital is that the company could not
pay the payment amount to the member.[4]

Although

the

new

provision

of

Enterprises Law 2020 is still imperfect
because it will likely bear the burden of
proof to the member regarding the
ability

of

payment,

the
it

company
could

still

to

make

be

the

improvement of the Enterprises Law
2020 in the effort to protect the minor
member/shareholder in a company.
[1] Article 51.1 of Enterprises Law 2020,
which is quite similar to that of Article
52.1 of Enterprises Law 2014
[2] Article 52.3 of Enterprises Law 2014
[3] Article 51.3 of Enterprises Law 2020
[4] Article 51.4 of Enterprises Law 2020
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MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP
TRONG CÔNG TY TNHH THEO
QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH
NGHIỆP 2020
Trong quá trình hoạt động của một công ty TNHH, sẽ
có nhiều thời điểm mà một thành viên không đồng ý
với các ý kiến/quyết định của hội đồng thành viên.
Theo đó, thành viên không đồng ý sẽ có quyền yêu
cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong
những trường hợp sau:
“a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung
trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ
của thành viên, Hội đồng
thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;
c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”[1]
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, khi nhận được yêu cầu mua lại từ
phía thành viên, nếu công ty và thành viên không thỏa thuận được với nhau
về giá, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên theo giá thị trường
hoặc theo nguyên tắc xác định giá quy định tại điều lệ doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, nếu công ty không mua lại phần vốn góp, thành viên sẽ có quyền
chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho một bên thứ ba.[2] Quy định này
có thể được hiểu là việc thỏa thuận giữa thành viên và công ty sẽ là điều kiện
để phát sinh nghĩa vụ mua lại phần vốn góp từ phía công ty. Thêm vào đó,
với các quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cũng
có thể dễ dàng từ chối nghĩa vụ mua lại phần vốn góp của thành viên.
Tuy nhiên, tại Luật Doanh nghiệp 2020, nghĩa vụ mua lại phần vốn góp của
công ty đã được khẳng định rõ ràng. Theo đó, công ty có nghĩa vụ phải mua
lại phần vốn góp của thành viên theo giá thị trường hoặc nguyên tắc xác định
tại điều lệ công ty, trừ trường hợp có thỏa thuận khác về giá.[3] Điều khoản
này thể hiện rõ sự khác biệt so với điều khoản tương ứng tại Luật Doanh
nghiệp 2014 vì việc thỏa thuận về giá bán không còn là điều kiện tiên quyết
của nghĩa vụ mua lại phần vốn góp của công ty nữa. Theo đó, lý do duy nhất
mà công ty có thể từ chối nghĩa vụ mua lại phần vốn góp là công ty không
thanh toán được phần vốn góp cho thành viên.[4]

Mặc dù quy định mới của Luật Doanh
nghiệp 2020 có thể vẫn còn nhiều điều cần
khắc phục bởi quy định này đã ràng buộc
nghĩa vụ chứng minh cho thành viên liên
quan đến khả năng thanh toán của công ty,
tuy nhiên đây vẫn là một quy định tiến bộ
của Luật Doanh nghiệp 2020 trong nỗ lực
bảo vệ cổ đông/thành viên thiểu số trong
công ty.
[1] Khoản 1 Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020,
với quy định tương tự như tại Khoản 1 Điều
52 Luật Doanh nghiệp 2014
[2] Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014
[3] Khoản 3 Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020
[4] Khoản 4 Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020
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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.
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