
Để phát hành chứng khoán tại sở giao dịch quốc tế 
doanh nghiệp cần có những gì? 

 

 

Theo Luật sư tài chính, điều kiện phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ 

lưu ký tại nước ngoài được quy định tại Điều 29 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, cụ thể như 

sau: 

 Đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật 

chứng khoán; 

 Không thuộc danh mục ngành nghề mà pháp luật cấm bên nước ngoài tham gia; 

 Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

doanh nghiệp thông qua việc huy động vốn dưới hình thức phát hành chứng khoán làm 

cơ sở cho việc chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và phương án sử dụng vốn 

thu được từ đợt phát hành; 

 Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để làm cơ sở cho việc chào bán chứng chỉ lưu ký và 

số lượng cổ phiếu do cá nhân và tổ chức nước ngoài sở hữu tại Việt Nam phải đảm bảo 

tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định; 

 Có đề án phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu mới phát hành 

và đề án này đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định của nước sở tại. 

Luật sư Tài chính đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp muốn phát hành chứng khoán tại 

sở giao dịch quốc tế, trước khi gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán chính thức cho cơ 

quan có thẩm quyền tại nước ngoài thì doanh nghiệp phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước tài liệu đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài trước. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên thông qua 

phương án chào bán chứng khoán và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào 

bán chứng khoán tại nước ngoài; 

 Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong trường hợp pháp luật 

nước sở tại yêu cầu; 

 Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng 

được phép; 

 Văn bản chấp thuận phát hành chứng khoán ra nước ngoài của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng; Bộ Tài chính đối 

với doanh nghiệp bảo hiểm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; 

 Các hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức phát 

hành đăng ký chào bán. 

Tiếp đến, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải 

báo cáo kết quả chào bán chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công 

bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

https://luatsutaichinh.com/


Nói về lợi ích khi phát hành chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, Luật sư 

Tài chính cho rằng việc này sẽ giúp doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn từ nước ngoài, 

đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp; quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao giá trị của cổ phiếu niêm yết; thúc đẩy hoạt động 

doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ đối mặt với rủi ro trong việc tăng nguy cơ bị thâu tóm, sáp 

nhập; tăng các khoản chi phí cho việc tuân thủ những quy định về niêm yết, báo cáo, công 

bố thông tin, quản trị công ty tại thị trường nước ngoài. 

Để hạn chế một cách tối đa những rủi ro này, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành chứng 

khoán tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài nên tham khảo thêm ý kiến từ các Luật sư 

tài chính cũng như Công ty Luật nhằm đưa ra các giải pháp và biện pháp phòng ngừa cụ 

thể. 

Có thể bạn quan tâm: Để niêm yết trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp cần đảm bảo những 

gì? 

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Luật sư tài chính, vui lòng liên hệ chúng tôi: P & 

Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có 

gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà 

Nẵng. 

P& Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật 

dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp 

lý như Tư vấn luật Lao động và Việc làm, Tư vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh 

tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ Luật sư tài 

chính tốt nhất đến Quý Khách hàng. 
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