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PHƯƠNG ÁN 

HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP 

 

PHẦN I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THAM GIA HỢP NHẤT 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 

1.1. Thông tin chung 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 0103014511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 

06/11/2006 và giấy phép hoạt động kinh doanh số 20/UBCK-GPHĐKD ngày 15/11/2006 

do Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và các giấy phép điều chỉnh khác. 

 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 

KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 
 

Tên Tiếng Anh: Vietnam International Securities Joint Stock Company 

Tên viết tắt:   VISecurities 

Trụ sở chính: 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Chi nhánh: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Số 09 Nguyễn Công Trứ, Quận 01, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại: +84 4 3944 5888 

Fax: +84 4 3944 5889 

Website: www.vise.com.vn 

Email: contact@vise.com.vn 

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) 

Tổng số cổ phần 

đang lưu hành: 

20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần 

Ngành nghề hoạt 

động kinh doanh:  

Môi giới chứng khoán, 

Tự doanh chứng khoán, 

Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, 

Lưu ký chứng khoán. 
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1.2. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người 

đại diện Pháp luật 

1.2.1 Hội Đồng Quản Trị 

Bảng 02: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị VISecurities 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Ninh Quang Hải Chủ tịch HĐQT 

02 Nguyễn Thanh Thủy Thành viên HĐQT 

03 Trần Minh Hải Thành viên HĐQT 

04 Tạ Quốc Dũng Thành viên HĐQT 

05 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 

1.2.2 Ban kiếm soát: 

Bảng 03: Danh sách thành viên Ban kiểm soát VISecurities 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Phạm Quang Vinh Trưởng Ban 

02 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 

03 Trần Bình Ổn Thành viên 

1.2.3 Ban Tổng Giám đốc: 

Bảng 04:  Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc VISecurities 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Tạ Quốc Dũng Q. Tổng Giám Đốc 

02 Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám Đốc 

1.2.4 Người đại diện theo Pháp Luật:  

Chủ tịch HĐQT Ninh Quang Hải 

1.3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% trở lên (chốt vào ngày 02/01/2014) 

Bảng 05:  Danh sách cổ đông nắm giữ 1% trở lên của VISecurities 

STT Tên Cổ đông 
Số cổ phiếu hiện 

đang sở hữu (cp) 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 1,557,250 7.79% 

2 Nguyễn Hoài Phương 580,000 2.90% 

3 Trần Văn Ái 748,625 3.74% 

4 Nguyễn Gia Huân 408,625 2.04% 

5 Nguyễn Thanh Thủy 996,640 4.98% 
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6 Đặng Doãn Kiên 312,900 1.56% 

7 Nguyễn Anh Tuấn 339,104 1.72% 

8 Vũ Hồng Vân 210,000 1.05% 

9 Nguyễn Xuân Luật 714,350 3.57% 

10 Công ty CP Thanh toán Đa kênh DMC 921,410 4.61% 

11 Liao Sung - Yie 500,000 2.50% 

12 Phan Thị Thúy Hạnh 420,000 2.10% 

13 Trần Thị Lộc 200,000 1.00% 

14 Cao Quế Lâm 6,263,887 31.32% 

15 Trần Bình Ổn 3,383,199 16.92% 

  Tổng cộng 17,355,990 87.80% 

1.4. Tóm tắt tình hình tài chính 

Bảng 06: Kết quả hoạt động kinh doanh  

(Đơn vị tính: 1.000 đồng) 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 30/11/2013 

Tổng giá trị tài sản 1.366.329 1.089.559 633.234 401.312 

Doanh thu thuần 169.750 164.662 93.757 44.464 

Lợi nhuận gộp  30.034 (30.041) (6.573) (14.825) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
1.428 (54.445) (23.528) (32.799) 

Lợi nhuận trước thuế 2.552 (52.961) (22.769) (80.114) 

Lợi nhuận sau thuế 2.552 (52.961) (22.769) (80.114) 

Bảng 07: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

30/11 

/2013 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

  
  

- Hệ số nợ trên tổng tài sản  
Lần  0,85 0,86 0,79 0,88 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn  
Lần  1,16 1,14 1,22 1,08 

- Hệ số thanh toán nhanh  
Lần 1,15 1,13 1,21 1,08 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

 
  

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
% 84,85 85,95 79,42 87,53 
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2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG 

2.1. Thông tin chung 

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Đại Tây Dương được thành lập theo giấy phép hoạt động 

kinh doanh số 78/UBCK-GP ngày 05/12/2007 do Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp và 

các giấy phép điều chỉnh khác. 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 

KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG 
 

Tên Tiếng Anh: Dai Tay Duong Securities Joint Stock Company 

Tên viết tắt:   OSC 

Trụ sở chính: 169 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: +84 4 3938 0098 

Fax: +84 4 3938 0012 

Website: www.ckosc.com.vn 

Email: osc@ckosc.com.vn 

Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam). 

Tổng số cổ phần 

đang lưu hành: 

13.500.000 (Mười ba triệu năm trăm nghìn) cổ phần 

Ngành nghề hoạt 

động kinh doanh:  

Môi giới chứng khoán, 

Tự doanh chứng khoán, 

Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, 

Lưu ký chứng khoán. 

- Hệ số Nợ/ Nguồn vốn chủ sở hữu 
Lần 5,6 6,12 3,86 7,00 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

 
  

- Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
Lần 12,42 15,11 14,81 11,08 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi  
  

 
  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
% 1,5 -32,16 -24,29 -180,18 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
% 1,23 -34,60 -17,47 -159,58 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  
% 0,19 -4,86 -3,60 -19,36 

- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu 

thuần 

% 
0,84 -33.07 -25,09 -73,76 
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2.2. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, Người 

đại diện Pháp luật 

2.2.1 Hội đồng quản trị 

Bảng 08: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị OSC 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Nguyễn Thị Thu Trang Chủ tịch HĐQT 

02 Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT 

03 Trần Quyết Tiến Thành viên HĐQT 

2.2.2 Kiểm soát viên 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Vũ Thị Bình Kiểm soát viên 

2.2.3 Ban Tổng Giám đốc  

Bảng 09: Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc OSC 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Nguyễn Hải Âu  Phó Tổng giám đốc 

2.2.4 Người đại diện theo Pháp Luật  

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Trang 

2.3. Danh sách cổ đông sở hữu 1% vốn điều lệ trở lên (chốt vào ngày 31/12/2013) 

Bảng 10: Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% trở lên của OSC 

STT Họ và tên Số lượng CP Tỷ lệ sở hữu 

1 Nguyễn Thị Thu Trang 5.400.000 40% 

2 Nguyễn Thị Thanh Hương 5.400.000 40% 

3 Trần Quyết Tiến 2.700.000 20% 

Tổng 13.500.000 100% 

2.4.  Tình hình tài chính 

Bảng 11: Kết quả hoạt động kinh doanh  

STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1 Tổng tài sản 170.487 142.474 147.169 



6 
 

2 Doanh thu thuần  29.012 30.559 30.718 

3 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 128 -4.686 3.966 

4 Lợi nhuận khác 4 -15 68 

5 Lợi nhuận trước thuế   132 -4.701 4.035 

6 Lợi nhuận sau thuế  74 -4.701 4.035 

 

Bảng 12: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

 

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SAU HỢP NHẤT 

1. Thông tin chung 

Công ty Chứng khoán sau hợp nhất sẽ lấy tên, thương hiệu và hoạt động trên nền tảng Nhà 

đầu tư, sản phẩm, công nghệ của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) hiện nay. 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

30/11 

/2013 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

- Hệ số nợ trên tổng tài sản  Lần  5,11 14,20 14,04 0,1 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần  4,72 13,2 13,31 5,82 

- Hệ số thanh toán nhanh  Lần 1,76 3,47 5,83 5,07 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,2 0,07 0,07 0,1 

- Hệ số Nợ/Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu Lần 0,24 0,08 0,08 0,11 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

- Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,17 0,21 0,21 0,73 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi       

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,26 -15,39 13,14 -1532,21 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 0,05 -3,55 2,95 -1242,52 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 0,04 -3,3 2,74 -1118,45 

- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu 

thuần 

% 
0,00 -15,33 12,91 -115,95 
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Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 

KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM 
 

Tên Tiếng Anh: Vietnam International Securities Joint Stock Company 

Tên viết tắt:   VISecurities 

Trụ sở chính: Số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Chi nhánh: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Số 09 Nguyễn Công Trứ, Quận 01, TP 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại: +84 4 3944 5888 

Fax: +84 4 3944 5889 

Website: www.vise.com.vn 

Email: contact@vise.com.vn 

2. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp nhất 

 Môi giới chứng khoán; 

 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán 

 Lưu ký chứng khoán. 

3. Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám 

đốc, Người đại diện theo pháp luật 

Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các thành viên 

Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và Tổng 

Giám đốc của Công ty Hợp nhất như sau: 

3.1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị: 

Bảng 13: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị VISecurities 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Ông  Ninh Quang Hải Chủ tịch HĐQT 

02 Bà Nguyễn Thanh Thủy Thành viên HĐQT 

03 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên HĐQT 

04 Ông Trần Minh Hải Thành viên HĐQT 

05 Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 

3.2. Ban kiếm soát: 

Bảng 14: Danh sách thành viên Ban kiểm soát VISecurities 
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STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Ông Phạm Quang Vinh Trưởng Ban 

02 Ông Trần Bình Ổn Thành viên 

03 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 

3.3. Ban Tổng Giám đốc: 

Bảng 15:  Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc VISecurities 

STT Họ và Tên Chức vụ 

01 Nguyễn Anh Tuấn Quyền Tổng Giám Đốc 

02 Nguyễn Hải Âu Phó Tổng Giám Đốc 

3.4. Người đại diện theo Pháp Luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị  

4. Cơ cấu tổ chức hoạt động và quản lý: 



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
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5.  Cơ cấu nguồn vốn, tài sản của Công ty Hợp nhất dự kiến theo Báo cáo tài chính kiểm toán 

ngày 30-11-2013 

          Đơn vị tính (đồng) 

TÀI SẢN VIS OSC Tổng cộng 

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN  384,638,019,053  6,635,154,356  391,273,173,409  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 223,172,410,636  164,603,508  223,337,014,144  

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  33,750,144,481  242,750  33,750,387,231  

III. Các khoản phải thu ngắn hạn  121,353,051,136  5,613,777,443  126,966,828,579  

IV. Hàng tồn kho  0  0    

V. Tài sản ngắn hạn khác 6,362,412,800  856,530,655  7,218,943,455  

B- TÀI SẢN DÀI HẠN  16,847,459,507  4,773,886,163  21,621,345,670  

I. Các khoản phải thu dài hạn  0  0  0  

II. Tài sản cố định  8,442,864,492  2,524,302,291  10,967,166,783  

III. Bất động sản đầu tư 0  0  0  

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  900,000,000  0  900,000,000  

V. Tài sản dài hạn khác  7,504,595,015  2,249,583,872  9,754,178,887  

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 401,485,478,560  11,409,040,519  412,894,519,079  

NGUỒN VỐN  
   

A- NỢ PHẢI TRẢ  351,281,560,366  1,139,181,947  352,420,742,313  

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU  50,203,918,194  10,269,858,572  60,473,776,766  

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 401,485,478,560  11,409,040,519  412,894,519,079  

 

6. Kế hoạch kinh doanh của Công ty Hợp nhất năm 2014 – 2016 

Chỉ tiêu Đơn vị 2014 2015 2016 

Tổng Tài sản Tỷ đồng 412,72 454 499,4 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 60 60 60 

Số lượng CP lưu hành Cổ phần 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Doanh thu Tỷ đồng 29,93 34,54 37,27 

Chi phí Tỷ đồng 25,04 26,47 26,58 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,89 8,07 10,68 

Cổ tức % MG 0% 10% 10% 

Số lượng Tài khoản 

giao dịch 

 10.500 10.700 11.000 
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PHẦN III. THÔNG TIN VỀ VIỆC HỢP NHẤT 

1. Mục đích của việc hợp nhất 

Định hướng tái cấu trúc thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước 

Sau hơn 13 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định vai trò của 

mình trong việc khơi thông nguồn vốn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng của các 

CTCK đang vượt quá nhu cầu phát triển của thị trường và cần phải điều chỉnh. Vấn đề tái cấu 

trúc TTCK và các CTCK hiện nay là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của cơ 

quan quản lý. Đối với các CTCK việc củng cố lại nội lực, tăng cường năng lực tài chính, năng 

lực cạnh tranh và nhu cầu phát triển ổn định, bền vững cũng là nhu cầu cần thiết, khi mà trong 

những năm khủng hoảng vừa qua, đa số các CTCK đã bị tổn thương khá nặng nề do chưa chú 

trọng vào công việc xây dựng nguồn lực, đối phó với khủng hoảng. Việc hợp nhất, sáp nhập các 

CTCK cũng là một giải pháp để phát triển ổn định, bền vững và được các cơ quan quản lý luôn 

ủng hộ.  

Tối ưu hóa chi phí, gia tăng doanh thu 

Hiện nay, VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC 

là hai công ty chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ khá tương đồng nhau như: Môi giới, tự 

doanh, tư vấn tài chính doanh nghiệp và lưu ký chứng khoán. Việc duy trì các nghiệp vụ này đòi 

hỏi mỗi công ty cùng lúc phải chịu các loại chi phí cố định như: chi phí thuê mặt bằng sàn giao 

dịch, chi phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng 

khoán của NĐT (bảo trì, bảo dưỡng máy chủ, phần mềm giao dịch, các máy trạm, đường truyền 

kết nối với các Sở GDCK, nhân sự …), chi phí các hoạt động hỗ trợ ... Việc hợp nhất OSC vào 

VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) sẽ tiết kiệm được 

hàng loạt chi phí trên. Xét về tổng thể, công ty sau hợp nhất sẽ có doanh thu tăng và chi phí 

giảm, hiệu quả hoạt động sẽ được cải thiện nhiều so với khi hai CTCK hoạt động độc lập. 

Đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững 

Tài sản của công ty hợp nhất phản ánh rất sát với giá trị thực tế. Trên cơ sở đó, công ty Hợp nhất 

sẽ có đầy đủ cơ sở để phát triển lành mạnh, hoạt động hiệu quả. Công ty Hợp nhất sẽ có điều 

kiện kinh doanh tốt hơn, có khả năng tiếp cận với các nguồn vốn vay, nâng cao uy tín của công 

ty đối với các nhà đầu tư, các đối tác.  

Việc tăng vốn hoặc kêu gọi các các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước sau khi hợp nhất 

sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.  

Công ty Hợp nhất cũng đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của nhà nước khi mà tiêu 

chí đánh giá, xếp hạng của UBCK ngày càng khắt khe hơn. 
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Lợi ích của cổ đông 

Cổ đông Công ty Hợp nhất sẽ có cơ hội được nhận cổ tức từ phần vốn đầu tư ngay khi Công ty 

Hợp nhất hoạt động kinh doanh có lãi. Khi đáp ứng đủ kiều kiện, các cổ phiếu có thể được niêm 

yết và giao dịch trên các Sở Giao dịch Chứng khoán. 

2. Phương án hợp nhất 

2.1. Hình thức hợp nhất 

VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC sẽ hợp 

nhất thành Công ty Hợp nhất bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp của hai Công ty tham gia hợp nhất sang Công ty Hợp nhất. Vốn điều lệ của Công ty Hợp 

nhất sẽ được xác định bằng tổng giá trị Tài sản thuần của hai Công ty tham gia hợp nhất theo 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 30/11/2013. Giá trị Tài sản thuần của từng Bên là 

chênh lệch giữa Tổng tài sản với Tổng nợ phải trả theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 

từng bên tại ngày 30/11/2013 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K thực 

hiện kiểm toán. 

2.2. Chi phí hợp nhất 

Mỗi Bên tự chịu các chi phí và phí tổn phát sinh cho bên đó liên quan đến Hợp đồng và giao dịch 

hợp nhất, cho dù giao dịch hợp nhất có hoàn thành hay không. 

2.3. Phương pháp kế toán hợp nhất 

Giá trị tài sản, nợ phải trả của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-

GPHĐKD) và OSC sẽ được chuyển giao cho Công ty Hợp nhất bằng cách cộng ngang sổ với các 

nguyên tắc cơ bản sau: 

2.3.1. Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ bằng Giá trị tài sản thuần của VISecurities (theo Giấy phép 

thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) tại ngày 30/11/2013 cộng với Giá trị tài sản 

thuần của OSC tại ngày 30/11/2013. 

2.3.2. Tài sản và nợ phải trả của Công ty Hợp nhất được xác định bằng cách cộng ngang tài sản và nợ 

phải trả của VISecurities và OSC tại Ngày Hiệu Lực (là ngày VISecurities - Giấy phép thành lập 

và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD và OSC hoàn tất các thủ tục rút giấy phép hoạt động của 

hai Bên và Công ty Hợp nhất nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động). 

2.3.3. Chênh lệch phát sinh Giá trị Tài sản thuần của hai Bên giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho 

mục đích hợp nhất của Công ty Hợp nhất ( tại ngày 30/11/2013) và Ngày Hiệu Lực được ghi 

nhận như khoản Phải thu/Phải trả cổ đông và sẽ được cấn trừ/bổ sung vào Lợi nhuận để lại trong 

các kỳ tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Hợp nhất. 

2.4. Phương thức chuyển đổi cổ phần 
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Trong trường hợp tại Ngày Hiệu lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị đến 

dưới 10% Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/11/2013 thì các Bên thống nhất Tỷ lệ chuyển 

đổi theo điều 2.4.1. 

Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị từ 

10% đến dưới 30% Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/11/2013, các bên thống nhất điều 

chỉnh lại Tỷ lệ chuyển đổi quy định tại điều 2.4.2. 

Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị lớn 

hơn 30% Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/11/2013, các Bên thống nhất xin ý kiến 

ĐHĐCĐ bằng văn bản về Tỷ lệ chuyển đổi.  

2.4.1. Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến 

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho các cổ đông của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt 

động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC như sau: 

 Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông VISecurities là 4:1 : cổ đông sở hữu 04 cổ phần 

của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) sẽ 

được nhận 01 cổ phần của Công ty Hợp nhất, 

 Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông OSC là 13,5:1: cổ đông sở hữu 13,5 cổ phần của 

OSC sẽ được nhận 01 cổ phần của Công ty Hợp nhất. 

2.4.2. Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh 

A: Tổng giá trị tài sản thuần của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) tại Ngày hiệu lực, 

B: Tổng giá trị tài sản thuần của OSC tại Ngày hiệu lực,  

a: tỷ lệ chuyển đổi của các cổ đông VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD),  

b: tỷ lệ chuyển đổi của các cổ đông OSC. 

(A, B sẽ được làm tròn xuống đến 10.000 VND)  

Tổng giá trị tài sản thuần của Công ty Hợp nhất được tính như sau:  

Tổng giá trị tài sản thuần của Công ty Hợp nhất = A + B 

Tổng số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất tính như sau:  

Tổng số lượng cổ phần của 
Công ty Hợp nhất 

= 
A + B 

10.000 VND 
 

Tổng số lượng cổ phần của của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) được chia tính như sau: 

Tổng số lượng cổ phần của 
VISecurities được chia 

= 
A 

10.000 VND 
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Tổng số lượng cổ phần của của OSC được chia tính như sau 

Tổng số lượng cổ phần của 
OSC được chia 

= 
B 

10.000 VND 
 

Tỉ lệ chuyển đổi của các cổ đông VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) tính như sau:  

a = 
200.000.000.000 VND  

A 
Tỉ lệ chuyển đổi của các cổ đông OSC tính như sau:  

b = 
135.000.000.000 VND  

B 
 

2.4.3. Phương thức phân phối cổ phiếu 

Trường hợp Tỷ lệ Chuyển đổi được tính theo điều 2.4.1: 

Tại Ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) sở hữu 04 cổ phần VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) sẽ được nhận 01 cổ phần Công ty Hợp nhất.  

Cổ đông OSC sở hữu 13,5 cổ phần OSC sẽ được nhận 01 cổ phần Công ty Hợp nhất. 

Trường hợp Tỷ lệ chuyển đổi phải điều chỉnh theo điểm 2.4.2: 

Tại Ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông VISecurites (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) sẽ được nhận số lượng cổ phiếu như sau:  

Số lượng cổ phiếu mới = 
Số lượng cổ phiếu cũ  

a 
 

Tại Ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông OSC sẽ được nhận số lượng cổ phiếu như sau:  

Số lượng cổ phiếu mới = 
Số lượng cổ phiếu cũ 

b 
 

2.4.4.  Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ chuyển đổi 

Số lượng cổ phần Công ty Hợp nhất mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng 

đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty Hợp nhất mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 

mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 01 cổ phần Công ty Hợp nhất. 

Số lượng cổ phần chưa phân phối hết do làm tròn Tỷ lệ chuyển đổi sẽ được Công ty Hợp nhất 

mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 10.000 (mười nghìn) đồng cho 01 cổ phần Công ty 

Hợp nhất. 

2.4.5. Trình tự, thủ tục, điều kiện, tổ chức thực hiện chuyển đổi cổ phần 
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Kể từ ngày ký kết Hợp đồng Hợp nhất cho đến Ngày đăng ký cuối cùng, VISecurities (theo Giấy 

phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC tuyệt đối không được điều chỉnh, 

phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc tái phân loại cổ phần. 

VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD)và OSC phải xác 

định ngày chốt danh sách cổ đông của mỗi bên để tiến hành việc chuyển đổi cổ phiếu (Ngày 

đăng ký cuối cùng). Các Bên có trách nhiệm bàn giao danh sách cổ đông chốt tại ngày Đăng ký 

cuối cùng của mình cho Công ty Hợp nhất vào Ngày Hiệu Lực. 

Tại Ngày Hiệu Lực, Công ty Hợp nhất sẽ mở Sổ đăng ký cổ đông để ghi nhận các cổ đông có tên 

trong Danh sách cổ đông của VISecurities  (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-

GPHĐKD) và OSC tại Ngày đăng ký cuổi cùng vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Hợp nhất. 

Việc chuyển giao cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Hợp nhất: Tầng 3, số 59 Quang 

Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

2.5. Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản 

Toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên được coi là đã chuyển giao cho Công ty 

Hợp nhất và Ngày Hiệu Lực tính theo giá trị sổ sách tại Ngày Hiệu Lực trên cơ sở báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán của mỗi Bên tại ngày 30/11/2013 và các biến động về tài chính trong 

khoản thời gian từ 01/12/2013 tới Ngày Hiệu Lực. 

Ngay sau khi UBCK chấp thuận bằng văn bản việc hợp nhất, VISecurities (theo Giấy phép thành 

lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC sẽ lập Hội đồng Bàn giao tài sản nhằm bảo 

quản, thống kê, ký Biên bản bàn giao với Hội đồng tiếp nhận tài sản của Công ty Hợp nhất.  

Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, 

còn nợ, phát sinh hoặc phải trả cho bên thứ ba nào của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và 

hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC tồn tại ngay trước Ngày Hiệu Lực và đã được liệt kê 

tại Báo cáo kiểm toán và Bảng tổng hợp các thay đổi phát sinh sẽ được chuyển giao cho và trở 

thành nghĩa vụ của Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ đối với 

bên thứ ba đó. 

Kể từ Ngày Hiệu Lực, Công ty Hợp nhất sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của các Bên với 

bên thứ ba theo các hợp đồng đã được các Bên liệt kê, xác nhận còn hiệu lực trước Ngày Hiệu 

Lực và sẽ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đó. 

Đối với các tài sản liên quan phải đăng ký theo luật, các bên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục 

cần thiết để chuyển quyền sở hữu những tài sản này sang Công ty Hợp nhất trong vòng 06 (sáu) 

tháng kể từ Ngày Hiệu Lực trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. 

2.6. Phương án huy động vốn trong trường hợp các Bên tham gia không đủ năng lực tài chính 

đảm bảo quyền lợi của các bên phản đối việc hợp nhất 
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Trong trường hợp này, các Bên tham gia hợp nhất sẽ tự thực hiện việc huy động vốn từ các 

nguồn hợp pháp theo quy định của Pháp luật, phù hợp với điều kiện, tình hình tài chính của từng 

Công ty. 

2.7. Lộ trình Hợp nhất 

Ngày dự kiến ký hợp đồng hợp nhất: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ các bên thông qua 

các tài liệu hợp nhất. 

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCK chấp thuận 

việc hợp nhất. 

Thời điểm dự kiến các hoạt động kinh doanh bắt đầu được hạch toán tại sổ của Công ty Hợp 

nhất: 28/02/2014 

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN 

QUAN 

1. Đối với Cổ đông 

Các Bên thống nhất xử lý yêu cầu mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông mỗi bên sẽ tuân 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 tại Điều 90 về “Mua lại cổ phần theo yêu cầu 

của Cổ đông”, Điều 92 về “Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại"; Điều lệ và 

quy định nội bộ của mỗi Bên. Mỗi Bên chỉ thực hiện việc mua lại cổ phần nếu thỏa thuận được 

với Cổ đông về giá mua và mỗi Bên chỉ thanh toán cổ phần được mua lại cho Cổ đông nếu ngay 

sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, mỗi Bên vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Các Bên tạo điều kiện để các cổ đông được thỏa thuận chuyển 

nhượng cổ phần cho nhau. Cổ đông khi nhận chuyển nhượng phải bảo đảm đúng các giới hạn sở 

hữu theo quy định của pháp luật, trường hợp tạm thời chưa đáp ứng được các giới hạn này thì cổ 

đông có nghĩa vu xử lý trong thời hạn 06 (sáu) tháng từ Ngày hiệu lực. 

Trong mọi trường hợp, Công ty Hợp nhất không có trách nhiệm mua lại cổ phần của Cổ đông 

mỗi Bên nếu Cổ đông mỗi Bên phản đối việc hợp nhất. 

2. Đối với Chủ nợ 

Đối với các khoản nợ được ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại ngày 30/11/2013 và các khoản nợ 

chưa được ghi nhận nhưng đã đối chiếu trong thời hạn quy định: các Bên có trách nhiệm công bố 

thông tin cho các chủ nợ dù đã xác định được danh tính theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại 

ngày 30/11/2013. Kể từ Ngày hiệu lực, Công ty Hợp nhất sẽ kế thừa nghĩa vụ và chịu trách 

nhiệm thanh toán đối với các chủ nợ. 

Đối với các khoản nợ không được ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại ngày 30/11/2013 đồng thời 

chủ nợ không thực hiện đối chiếu trong thời hạn quy định: sau khi phương án hợp nhất được Đại 

hội đồng Cổ đông các Công ty tham gia hợp nhất thông qua, các Bên sẽ bố cáo trên phương tiện 
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thông tin đại chúng, đề nghị các chủ nợ thực hiện việc liên hệ và xác nhận công nợ. Trường hợp 

còn tồn tại các khoản nợ không được ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại ngày 30/11/2013 đồng 

thời chủ nợ không thực hiện đối chiếu, thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp 

luật của mỗi bên liên đới chịu trách nhiệm đối với việc kê khai không đúng, không đầy đủ tình 

rạng tài sản, công nợ của mỗi Bên. 

Trường hợp chủ nợ yêu cầu mỗi Bên tất toán nợ trước hạn: mỗi Bên có trách nhiệm tự mình đàm 

phán và thu xếp với chủ nợ có yêu cầu tất toán nợ trước hạn. 

3. Đối với Người lao động. 

Công ty Hợp nhất kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của VISecurities (theo Giấy phép thành 

lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC theo các Hợp đồng lao động mà VISecurities 

(theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC đã ký kết với người 

lao động trước Ngày hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật . Các Thành viên Hội đồng 

Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của VISecurities (theo Giấy phép thành lập và 

hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) và OSC sẽ tiếp tục việc điều hành, kiểm soát hoạt động của 

mỗi Bên cho đến Ngày hiệu lực. Sau Ngày hiệu lực, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc dự kiến sẽ chính thức trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị, 

Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Hợp nhất. 

4. Đối với Nhà đầu tư  

Về nguyên tắc chung, toàn bộ Nhà đầu tư của các Công ty tham gia hợp nhất sẽ được chuyển 

giao cho Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất kế thừa về nguyên tắc tất cả các quyền và nghĩa 

vụ của OSC và VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) 

đối với Nhà đầu tư với cam kết cao nhất về việc bảo đảm điều kiện giao dịch và quyền lợi như đã 

giao kết với Nhà đầu tư trong và sau khi hợp nhất. 

Để bảo đảm tính kế thừa của Công ty Hợp nhất và bảo đảm giao dịch của Nhà đầu tư được thông 

suốt trong quá trình hợp nhất, việc chuyển giao Tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư hai Bên sẽ 

được thực hiện theo điều 2 Phần VII Phương án này. 
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PHẦN V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÔNG TY THAM GIA HỢP NHẤT 

Các Bên cam kết và bảo đảm các nội dung sau: 

1. Cam kết và bảo đảm không có bất cứ sự kiện hoặc tình huống nào mà các Bên được biết khiến 

cho bất kỳ Bên nào có ý kiến hợp lý rằng giao dịch hợp nhất có thể không tuân thủ bất kỳ văn 

bản pháp luật có liên quan nào. 

2. Trong quá trình thực hiện hợp nhất, mỗi Bên phải bảo đảm cao nhất: 

2.1. Các hoạt động kinh doanh của mỗi Bên được diễn ra một cách bình thường; 

2.2. Giữ gìn hình ảnh, thương hiệu và uy tín của hai Bên và Công ty Hợp nhất; 

2.3. Duy trì các cơ hội kinh doanh, quan hệ hợp tác với Nhà đầu tư, nhà cung cấp, với các tổ chức, cá 

nhân khác; 

2.4. Không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà đầu tư; 

2.5. Bảo đảm an toàn về tài sản, bảo đảm các hoạt động kinh doanh của mỗi bên không làm phát sinh 

nghĩa vụ tài sản nào lớn hơn hoặc làm thay đổi tình trạng tài sản lớn so với thời điểm ký Hợp 

đồng Hợp nhất; 

2.6. Không thực hiện điều chỉnh, phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc tái phân loại cổ phần, công bố 

hoặc chia cổ tức, chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ chương trình cấp quyền chọn mua cổ phần hoặc 

pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu đang lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc có các hành 

động khác gây bất lợi đáng kể hoặc ảnh hưởng đến giao dịch hợp nhất; 

2.7. Tuân thủ quy định của pháp luật. 

3. Cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu các khoản nợ, tiền phải trả, 

nghĩa vụ tài chính và chi phí phát sinh tính đến ngày Ngày hiệu lực. Thành viên Hội đồng Quản 

trị, Người đại diện theo pháp luật của mỗi Bên liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp kê 

khai không đúng, không đầy đủ tình trạng tài sản, công nợ của mỗi Bên trong Biên bản bàn giao. 

4. Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của một Bên thay đổi với giá trị lớn 

hơn 30% Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/11/2013 mà Bên còn lại không thống nhất việc 

điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi, Bên không thống nhất có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng 

Hợp nhất mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại phát sinh nào. Đại hội đồng Cổ đông của các 

Bên tại đây ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chấm dứt Hợp đồng Hợp nhất và hủy 

bỏ Phương án hợp nhất. 

PHẦN VI. THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC CÔNG TY THAM GIA HỢP 

NHẤT 

1. Đại hội đồng Cổ đông của các Công ty tham gia hợp nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 

của mỗi Bên 
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1.1. Đàm phán, thương thảo với đối tác hợp nhất để chỉnh sửa, hoàn thiện Phương án hợp nhất, Hợp 

đồng hợp nhất, Dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất phù hợp với thực tế triển khai, với hướng dẫn 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm thực hiện thủ tục hợp nhất; 

1.2. Quyết định, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, Nhà đầu tư, chủ nợ, người lao động, các 

cá nhân, cơ quan, tổ chức khác...; quyết định, tiến hành toàn bộ các thủ tục pháp lý trong quá 

trình thực hiện hợp nhất; 

1.3. Quyết định, ký kết, ban hành toàn bộ các hợp đồng (bao gồm cả Hợp đồng hợp nhất, Hợp đồng 

thỏa thuận chuyển giao tài khoản...), thỏa thuận, văn bản, biên bản, giấy tờ, tài liệu khác... khi 

làm việc, tiến hành các thủ tục pháp lý và khi phát sinh các vấn đề khác trong quá trình hợp nhất; 

1.4. Quyết định thời điểm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình hợp nhất; 

1.5. Quyết định, điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi cổ phần trong trường hợp phải điều chỉnh tỷ lệ chuyển 

đổi theo điều 2.4; 

1.6. Quyết định ngân sách, chi các khoản chi phí thực hiện hợp nhất nói chung, các khoản phí, lệ phí, 

chi phí phát sinh cần thiết cho quá trình hợp nhất nói riêng, bao gồm cả việc sử dụng đơn vị kiểm 

toán, đơn vị tư vấn pháp lý cho quá trình hợp nhất; 

1.7. Quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh trong quá trình hợp nhất. 

2. Các trường hợp phải lấy lại ý kiến Đại hội đồng Cổ đông 

Từ ngày 30/11/2013 tới Ngày hiệu lực, nếu giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi từ 30% trở 

lên so với giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/11/2013, các Bên thống nhất xin lại ý kiến Đại 

hội đồng Cổ đông về tỷ lệ chuyển đổi. 

Việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông có thể được thực hiện qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản. 

3. Hội đồng Quản trị của Công ty Hợp nhất 

3.1. Quyết định thời điểm, giá trị và thực hiện việc hạch toán một phần hoặc toàn bộ khoản phải 

thu/phải trả cổ đông phát sinh trong quá trình hợp nhất vào lợi nhuận để lại của Công ty Hợp 

nhất. 

3.2. Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty Hợp nhất và quy định của pháp luật. 

PHẦN VII. VIỆC KẾ THỪA CỦA CÔNG TY HỢP NHẤT 

Trên cơ sở nguyên tắc Công ty Hợp nhất tiếp nhận, kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích hợp pháp của các Công ty bị hợp nhất, việc kế thừa của Công ty Hợp nhất bao gồm cả 

một số nội dung sau: 
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1. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 

Công ty Hợp nhất kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh chứng 

khoán đang được VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-

GPHĐKD) triển khai hiện tại, bao gồm: 

1.1. Môi giới chứng khoán; 

1.2. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; 

1.3. Lưu ký chứng khoán. 

2. Nhà đầu tư và Tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư 

2.1. Công ty Hợp nhất tiếp nhận và bảo đảm giao dịch bình thường theo quy định cho toàn bộ 

Nhà đầu tư và Tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư từ các Công ty bị hợp nhất. 

Chuyển giao Nhà đầu tư và Tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư sang Công ty Hợp nhất 

được thực hiện thành 03 bước sau đây: 

2.1.1. Bước 1: Tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư tự nguyện tất toán tài khoản giao dịch tại 

OSC để chuyển sang giao dịch tại VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) hoặc Công ty chứng khoán khác. 

Đồng thời, Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại VISecurities (theo Giấy phép thành lập 

và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) nếu có nhu cầu tất toán tài khoản cũng được tạo 

điều kiện tối đa. 

2.1.2. Bước 2: Sau thời hạn nhất định, các tài khoản giao dịch tại OSC chưa được tất toán theo 

phương thức tự nguyện thì toàn bộ các tài khoản giao dịch này của Nhà đầu tư sẽ được 

chuyển giao sang VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-

GPHĐKD) trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư (hoặc 

dưới tên gọi khác) và các tài liệu, văn bản thỏa thuận chuyển giao cần thiết khác. 

Việc chuyển giao này bao gồm cả Tài khoản chứng khoán và Tài khoản tiền của Nhà đầu 

tư theo các số liệu thống kê do OSC cung cấp. 

2.1.3. Bước 3: VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) 

chuyển giao và Công ty Hợp nhất nhận chuyển giao toàn bộ Tài khoản giao dịch của Nhà 

đầu tư. 

2.2. Mã số thành viên của Công ty Hợp nhất 

Công ty Hợp nhất tiếp tục sử dụng mã số thành viên của Nhà đầu tư mở tài khoản giao 

dịch tại VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) hiện 

nay là “020”. 

3. Hệ thống cơ sở hạ tầng, thông số kỹ thuật, Hệ thống công nghệ thông tin, Hệ thống 

mạng lưới (bao gồm trụ sở, cơ sở vật chất khác của các chi nhánh, phòng giao dịch)… 
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Công ty Hợp nhất kế thừa, giữ nguyên và tiếp tục khai thác, sử dụng toàn bộ Hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, CORE, máy trạm, đường truyền,...), thông số kỹ thuật, địa 

điểm kết nối trực tuyến, Hệ thống công nghệ thông tin, Hệ thống mạng lưới (bao gồm toàn 

bộ trụ sở, cơ sở vật chất khác của các chi nhánh, phòng giao dịch)… của Nhà đầu tư mở tài 

khoản giao dịch tại VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-

GPHĐKD) hiện tại.  

4. Nhân sự  

Công ty Hợp nhất kế thừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động theo Phương án 

hợp nhất. Công ty Hợp nhất sẽ kế thừa và tiếp tục duy trì toàn bộ hệ thống nhân sự (bao 

gồm Nhân viên Môi giới, Cán bộ đại diện sàn, Nhân viên Công nghệ thông tin…) của Nhà 

đầu tư mở tài khoản giao dịch tại VISecurities (theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 

20/UBCK-GPHĐKD) hiện tại. 

5. Hệ thống văn bản định chế nội bộ 

Công ty Hợp nhất kế thừa,giữ nguyên trạng và tiếp tục khai thác, sử dụng toàn bộ Hệ thống 

văn bản định chế nội bộ gồm Hệ thống quy chế, quy định, quy trình về nghiệp vụ giao dịch 

chứng khoán, về quản lý rủi ro,... của Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại VISecurities 

(theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 20/UBCK-GPHĐKD) hiện tại. 

PHẦN VIII. CÁC NỘI DUNG KHÁC 

1. Dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất 

Dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất sẽ trở thành Điều lệ của Công ty Hợp nhất vào Ngày 

Hiệu lực. 

2. Đăng ký thành viên giao dịch, thành viên lưu ký của Công ty Hợp nhất 

Công ty Hợp nhất tiến hành thủ tục đăng ký thành viên giao dịch, thành viên lưu ký và các 

tư cách thành viên khác theo quy định của pháp luật 

3. Thuế và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước 

Công ty Hợp nhất sẽ chịu trách nhiệm và thực thi tất cả các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nước mà các công ty tham gia hợp nhất phát sinh trước Ngày hiệu lực. 

4. Chấm dứt thỏa thuận hợp nhất 

Thỏa thuận hợp nhất sẽ chấm dứt khi: 

4.1. Các Bên không nhận được chấp thuận hợp nhất của UBCK trong vòng 90 ngày làm việc kể 

từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ lên UBCK mà không có các lý do khách quan; 

4.2. Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của một Bên thay đổi với giá trị 

lớn hơn 30% Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/11/2013 mà Bên còn lại không thống 
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nhất việc điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định tại Hợp đồng này thì Bên còn lại được 

đơn phương chấm dút Hợp đồng hợp nhất trên cơ sở thông báo bằng văn bản mà không 

phải bồi thường bất kỳ thiệt hại phát sinh nào hay chi phí nào; 

4.3. Một Bên đơn phương chấm dứt do Bên kia vi phạm các cam kết nêu trong Phương án này. 

Trường hợp này, Bên vi phạm sẽ có trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm những tổn 

thất, phí tổn phát sinh theo luật định; 

4.4. Một hoặc các Bên bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật trước Ngày Hiệu lực; 

4.5. Theo quy định của pháp luật. 

 


