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Hợp đồng sáp nhập này (“Hợp Đồng”) được lập và ký kết vào ngày … tháng … năm 2020 (“Ngày 

Ký Kết”) giữa và bởi các bên: 

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO – CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 138 - 142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1,TP.HCM. 

- Giấy CNĐKKD: Số 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu 

ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/10/2015 

- Đại diện bởi: Ông [………………….………] – Chức vụ: [………………...] 

Và 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO - CÔNG TY BỊ SÁP 

NHẬP 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã 

Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

- Giấy CNĐKKD: Số 0302901882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 

14/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/12/2016 

- Đại diện bởi: Ông [………………….………] – Chức vụ: [………………...] 

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “các Bên” và được gọi riêng là “Bên”.) 

CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29/11/2005. 

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

chứng khoán; 

- Nghị định số  60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015; 

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán 

chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại 

cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO số […………………..….] 

thông qua phương án sáp nhập ngày […/…/……]; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO số 

[…………………..….] thông qua phương án sáp nhập ngày […/…/……]; 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO số […………………..….] 

thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập ngày […/…/……]; 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO số 
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[…………………..….] thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập ngày […/…/……]; 

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG 

Xét vì:  

 Bên A và Bên B là các công ty cổ phần cùng mong muốn tiến hành việc tái cấu trúc lại doanh 

nghiệp thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực 

của các Bên, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động sản xuất 

kinh doanh và đầu tư và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của các Bên; 

 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số 

[…………….] vào ngày […/…/……], ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ 

số […………….]vào ngày […/…/……]; Theo đó, ĐHĐCĐ các bên đã đồng ý và phê chuẩn 

(i) việc hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Bên B (ngoại trừ số lượng cổ phần đang 

sở hữu bởi Bên A) bằng cổ phiếu của Bên A; (ii) các nội dung chính của Hợp Đồng hoán đổi 

giữa các Bên; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị “HĐQT” của từng Bên tiếp tục 

tổ chức tiến hành thương lượng, thông qua Hợp Đồng; ký kết và thực hiện Hợp đồng; 

 Tại thời điểm ký kết của Hợp đồng này, Bên A hiện là cổ đông lớn của Bên B, đang nắm giữ 

36.400.000 cổ phần, tương ứng 65% tổng số cổ phần đã phát hành của Bên B.  

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa các Bên, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp 

đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau: 

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT 

1.1 Hợp đồng: là Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công Ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO, tức Hợp đồng này. 

1.2 Giao Dịch Sáp Nhập: là việc Bên A phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu 

đang lưu hành của Bên B (ngoại trừ số lượng cổ phần sở hữu bởi Bên A và cổ phiếu quỹ) 

theo Hợp đồng sáp nhập này. Sau khi kết thúc việc hoán đổi, Bên A trở thành chủ sở hữu 

duy nhất của Bên B. 

1.3 Công Ty Mới: Sau khi hoán đổi Bên B sẽ chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Bên A sở hữu 100% vốn. 

1.4 Ngày hoàn thành: là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ. 

1.5 Ngày Ký Kết: là ngày ký kết hợp đồng này. 

1.6 Ngày Hoán Đổi: là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ 

phần để lấy cổ phần của Bên A. 

1.7 ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông. 

1.8 HĐQT: Hội đồng quản trị. 

1.9 BKS: Ban kiểm soát. 

1.10 GCNĐKDN: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp. 

1.11 UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam. 

1.12 HSX: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY 
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2.1 Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, Bên 

B được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau: 

(sau đây được gọi là “Giao Dịch Sáp Nhập”): 

a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 

lấy 

toàn bộ 17.760.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Bên B (đã 

ngoại trừ số lượng cổ phần của Bên B do Bên A sở hữu và cổ phiếu quỹ của Bên B), 

tương ứng với 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của Bên B cho tất cả cổ đông của 

Bên B (ngoại trừ cổ đông là Bên A) theo tỷ lệ hoán đổi như được quy định tại Điều 5 dưới 

đây.  

b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này: 

+ Bên B sẽ được chuyển đổi thành một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Bên A sở hữu 100% vốn (“Công Ty Mới”). Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ 

hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền 

sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ 

theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động 

ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B… sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên 

trạng cho Công Ty Mới. 

+ Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần 

phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ 

phần, để hoán đổi 17.760.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 32,79% tổng số cổ 

phần đang lưu hành của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này. 

+ Cổ đông của Bên B theo Danh sách cổ đông hưởng quyền tại Ngày Hoán đổi sẽ trở 

thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và có đầy đủ các 

nghĩa vụ như các cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phiếu mà cổ 

đông đó sở hữu. 

+ Mọi cổ phiếu của Bên B đã phát hành hoặc đang lưu hành trước Ngày hoán đổi và tất 

cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ đông của 

Bên B  (nếu có) sẽ không còn giá trị và tự động bị hủy bỏ; các cổ đông của Bên B sẽ 

không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan 

đến vốn điều lệ của Công ty mới. 

2.2 Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây 

được đáp ứng toàn bộ (“Ngày Hoàn Thành”): 

a. Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi 17.760.000 Cổ 

phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang 

lưu hành của Bên B theo quy định tại Điều 5 dưới đây; 

b. Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh 

Nghiệp (“GCNĐKDN”) sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương 

ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ 

phần để hoán đổi cổ phần của Bên B; và 

c. Công Ty Mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNĐKDN. 
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2.3 Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào 

được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp Đồng này và để cho 

Công Ty Mới tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài 

sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A và Công Ty Mới 

sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu 

nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền 

kinh doanh của Bên B sẽ được chuyển sang cho Công Ty Mới, cùng với tất cả các khoản 

nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các 

khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Công Ty Mới mà 

không phụ thuộc vào việc Bên A và/hoặc Công Ty Mới có tiến hành các công việc quy 

định tại Điều 2.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A và Công Ty Mới phải thực hiện 

sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay không. 

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP 

Các nghĩa vụ tương ứng của mỗi Bên trong Hợp đồng này để thực hiện việc Sáp nhập phải đáp ứng 

các điều kiện sau tại hoặc trước Ngày Hoàn Thành: 

3.1 Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi HĐQT của Bên A, Bên B 

với các nội dung chính đã được ĐHĐCĐ của các Bên thông qua và được đại diện có thẩm 

quyền của Bên A, Bên B ký kết. 

3.2 Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ 

của cả Bên A, Bên B.  

3.3 Điều lệ của Công Ty Mới đã được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi HĐQT của 

Bên A thông qua. 

3.4 Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên 

B bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các 

ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các 

trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia. 

3.5 Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên B. 

3.6 Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.  

3.7 Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có hay nên có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà 

nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới 

hạn ở Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng “Giấy Chứng Nhận Chào Bán” 

do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước “UBCKNN” cấp cho Bên A để phát hành thêm số cổ 

phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho tất cả cổ đông của Bên B để nhằm mục 

đích hoán đổi để sở hữu toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B theo tỷ lệ chuyển đổi 

được quy định tại Điều 5 dưới đây.  

3.8 Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu 

của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật cạnh tranh và các luật có liên quan; 

3.9 Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2. b dưới đây. 

3.10 Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được 
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quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành. 

3.11 Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được 

quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn đúng. 

ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

4.1 Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết: 

a. ĐHĐCĐ của Bên A và Bên B đã thông qua: 

(i) Phương án sáp nhập, bao gồm cả việc chấp thuận miễn thủ tục chào mua công khai 

trong  quá trình thực hiện Giao dịch sáp nhập (nếu có yêu cầu); 

(ii) Các nội dung chính của Hợp Đồng này và việc ký kết, thực hiện hợp đồng này;  

(iii) ủy quyền cho HĐQT của các Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm 

phán; ký kết Hợp Đồng này; 

(iv) Dự thảo Điều lệ của Bên A sau sáp nhập; 

b. HĐQT của Bên A và HĐQT của Bên B đã thông qua Hợp đồng này tương ứng theo các 

Nghị quyết số […………………..….] ngày […/…/……] và Nghị quyết số 

[…………………..….] ngày […/…/……] 

c. Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương có văn bản cho phép/không phản đối các Bên 

thực hiện việc sáp nhập hoặc xác nhận việc sáp nhập không vi phạm quy định về tập trung 

kinh tế hoặc Hội đồng quản trị của Bên A và Bên B có cam kết tuân thủ các quy định của 

Luật Canh tranh khi thực hiện việc sáp nhập;  

4.2 Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết: 

Trong vòng 15 mười lăm ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B, tùy từng trường hợp, 

phải tiến hành các công việc sau: 

a. Phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình 

theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà các Bên đã ký kết với các chủ nợ 

của mình. 

b. Bên A phải thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận được Giấy Chứng nhận chào bán cổ 

phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp phép cho Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông 

để hoán đổi và sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B theo quy định của Hợp đồng này.  

c. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan; 

d. Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao dịch sáp nhập; 

e. Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau: 

i. Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối 

tượng sở hữu trí tuệ; 

ii. Danh mục các hợp đồng (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất); 

iii. Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này; 

iv. Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức có cổ phần hoặc phần vốn góp và 

tỷ lệ vốn góp tương ứng trong các công ty, tổ chức này; 
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v. Danh sách người lao động và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động sau Ngày 

Hoàn Thành; Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các 

khoản nợ, các giao dịch và  nghĩa vụ tài sản kèm theo; và 

vi. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho ba năm tài chính gần nhất. 

4.3. Các hành động để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập: 

a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán 

“Ngày T”, Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập 

theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

b. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau: 

i. Thông báo đề nghị tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và làm các thủ tục 

liên quan để chốt danh sách cổ đông của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần 

để lấy cổ phần của Bên A; (“Danh sách cổ đông hưởng quyền”) 

ii. Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A. 

c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần lấy cổ phần 

của Bên A (“Ngày Hoán đổi”), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên 

B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông 

Hưởng Quyền.  

d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành: 

i. Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho UBCKNN; 

ii. Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản 

lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một 

khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phần. 

iii. Bên A phải tiến hành việc đăng ký chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới tại cơ quan 

quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN. 

iv. Bên A phải nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành cho 

cổ đông của Bên B lên TTLKCK để nhận chấp thuận đăng ký bổ sung chứng khoán.  

v. Bên A phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ 

đông của Bên B lên HSX để nhận chấp thuận đăng ký niêm yết bổ sung.  

4.4. Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành: 

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCNĐKDN của Công ty mới, Bên A và 

Công ty mới phải tiến hành các công việc sau đây: 

a. Thực hiện việc công bố thông tin và/hoặc đăng bố cáo theo quy định của pháp luật sau khi 

được cấp GCN ĐKDN; 

b. Thực hiện các thủ tục trả dấu của Bên B và xin cấp con dấu mới cho Công ty Mới; 

c. Tiến hành các thủ tục cần thiết để: 

(i) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B;  

(ii) Thay đổi tên chủ sở hữu thành Công ty Mới đối với tài sản của Bên B, bao gồm cả các 

đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần);  
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(iii) Thay đổi tên Bên B tại các Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất…. thành tên Công ty mới;  

(iv) Ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế 

các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và  

(v) Tất cả các công việc cần thiết khác để Công Ty Mới kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa 

vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy 

định tại Hợp Đồng này; 

Để tránh hiểu nhầm các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Công Ty Mới có thực 

hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 4.4 này hay không, vào và kể từ Ngày 

Hoàn Thành, Công Ty Mới sẽ có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, như 

thể là Bên B, đối với tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B. 

 

ĐIỀU 5. TỶ LỆ HOÁN ĐỔI VÀ CỔ PHẦN HOÁN ĐỔI 

5.1 Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (mã giao dịch trên HSX là 

KDC) cho các cổ đông của Bên B theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền (ngoại trừ cổ đông 

là Bên A) để đổi lấy 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của Bên B theo phương thức sau:  

a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là: 1 : 

1,3 (01 cổ phiếu của Bên B (mã chứng khoán KDF) sẽ đổi lấy 1,3 cổ phiếu của Bên A 

(mã chứng khoán KDC) phát hành thêm. (“Tỷ lệ hoán đổi”). 

b. Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh 

cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu KDC sẽ được hủy không tính. 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu KDF tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ 

hoán đổi 1:1,3 thì cổ đông A sẽ được 203 x 1,3 = 263,9 cổ phiếu KDC. Theo nguyên tắc 

tính toán trên, số lượng 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận 

được 263 cổ phiếu KDC. 

c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại khoản a, Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi 

trong mọi trường hợp.  

d. Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu KDF đang bị hạn chế 

chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu KDC với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ 

tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ 

phiếu KDF đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. 

5.2 Kể từ khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh Sách Cổ 

Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi 

ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần của Bên A mà 

họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp Đồng này. Đồng thời Bên A sẽ sở hữu toàn 

bộ cổ phần của Bên B, trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ các quyền, lợi ích 

và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của Bên B. 

5.3 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ 

Đông Hưởng Quyền của Bên B (ngoại trừ cổ đông là Bên A) sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ 

phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy 
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định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A 

hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền 

mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A. 

5.4 Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng 

Quyền là cổ đông của Bên B (ngoại trừ cổ đông là Bên A) và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ 

phần phổ thông của họ sở hữu tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại 

Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài 

liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng 

Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải 

chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên. 

5.5 Bất kỳ cổ phần nào của Bên B bị ràng buộc bởi bất kỳ giao dịch bảo đảm nào cũng sẽ được 

hoán đổi lấy cổ phần của Bên A giống như các cổ phần phổ thông khác theo quy định tại Hợp 

đồng này. Bằng việc nhận hoán đổi cổ phiếu của Bên A, các Cổ đông Hưởng quyền cam đoan 

và bảo đảm rằng các cổ đông này đã xin được mọi chấp thuận cần thiết của các bên có liên 

quan đến giao dịch bảo đảm đó trước Ngày Hoán đổi để tham gia việc hoán đổi quy định tại 

Điều 5 của Hợp đồng này và cam kết tuân thủ các điều kiện và điều khoản đó có liên quan 

đến các cổ đông này. Bên A và/hoặc Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 

khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường nào có liên quan đến các giao dịch bảo đảm phát 

sinh từ việc hoán đổi cổ phần theo Điều này.  

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

6.1 Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của Công Ty Mới khi thực hiện chuyển đổi. 

6.2 Đảm bảo rằng Công Ty Mới sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của 

Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao 

Dịch Sáp Nhập. 

6.3 Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại 

Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật. 

6.4 Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất. 

6.5 Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng 

như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình 

thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng. 

6.6 Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận 

và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực 

hiện Hợp Đồng. 

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B  

7.1 Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi 

hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

a. Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và 

các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng; 

b. Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ 
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cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ 

phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của 

các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A; 

c. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo 

lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là 

Bên A hoặc Công Ty Mới sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập 

xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình 

thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng; 

d. Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các 

quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B; 

e. Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các 

hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba 

hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; 

f. Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không 

bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững 

mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, và các cá nhân, tổ chức khác 

mà Bên B có quan hệ kinh doanh. 

7.2 Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản. 

7.3 Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập 

theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật. 

7.4 Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng Bên A tiến hành thủ tục chuyển đổi Bên B thành Công Ty 

Mới và các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký thay đổi mẫu dấu, 

đăng ký thuế và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên Công Ty Mới. 

ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN 

8.1 Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng: 

a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và 

chính xác; 

b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được 

thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời 

tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc 

bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như 

đang thực hiện, đều đã đạt được; 

c. Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này; 

d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy 

định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho 

phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất 

kỳ trường hợp nào; 

e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà 
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Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử ký tài sản hoặc nghĩa vụ 

trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba; 

f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả 

các 

công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia; 

g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc 

công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả 

năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này; 

h. Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận 

hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến 

hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt 

động khác của các bên có liên quan; 

8.2 Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành 

vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra. 

8.3 Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực 

hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm 

nhất. 

8.4 Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác 

phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp 

Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan. 

8.5 Các bên thống nhất chỉ định Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, một công ty được 

thành lập theo Quyết định số 32/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 

21/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh, có trụ sở tại 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM thực 

hiện tư vấn hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành 

thêm.  

8.6 Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ 

hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc 

thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

8.7  Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng 

các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn 

thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể. 

8.8 Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi 

ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này. 

8.9 Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc 

thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng. 

8.10 Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào tiến 

hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định 

tại Hợp Đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình. 

8.11 Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất 



 

11 

 

kỳ cổ phần ưu đãi nào bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ 

phần ưu đãi khác và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của 

Bên B. 

8.12 Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất 

kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữa trái phiếu và/hoặc khoản 

nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có 

bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.  

ĐIỀU 9. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

9.1 Công Ty Mới sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy 

định pháp luật, cụ thể: 

a. Quyền sử dụng đất của Bên B được chuyển nhượng cho Công Ty Mới kể từ Ngày Hoàn 

Thành. Công Ty Mới sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh hợp đồng 

thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.  

b. Kể từ Ngày Hoàn Thành, Công Ty Mới có quyền sở hữu như Bên B đối với các nhãn hiệu 

hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện 

được sở hữu bởi hoặc được cấp cho Bên B. Công Ty Mới sẽ thực hiện các thủ tục cần 

thiết với các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu 

đối với các Sở Hữu Trí Tuệ này. 

c. Công Ty Mới sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa 

Bên B và bên thứ ba. 

d. Công Ty Mới sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính 

khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật. 

9.2 Công Ty Mới sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký 

kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B (“Nhân viên”) , để cho Giao Dịch Sáp Nhập 

không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, 

trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên 

khi chuyển sang cho Công Ty Mới. Công Ty Mới và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để 

đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp 

đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Đối với Nhân Viên của Bên B không 

muốn tiếp tục làm việc với Công Ty Mới, Công Ty Mới sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 

họ theo pháp luật lao động Việt Nam. 

9.3 Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành 

lập đến Ngày Hoàn Thành phải được chuyển giao cho Bên A hoặc Công Ty Mới trong vòng 

mười ngày làm việc kể từ Ngày Hoàn Thành. 

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 

10.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký. 

10.2 Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau: 

a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc  

b. Theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc  
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c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không 

đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các 

Bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 90 chín mươi ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc  

d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật. 

10.3 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một 

Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, 

phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này. 

10.4 Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c) thì Bên vi 

phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi 

phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn 

tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng 

này. 

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

11.1 Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa 

các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thỏa thuận, 

đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực. 

11.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là 

vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, 

điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán 

trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định 

trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thoả thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của 

pháp luật. 

11.3 Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì 

vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác 

đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 ba 

mươi ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm 

quyền vào thời điểm đó. 

11.4 Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này 

hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn 

bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong 

Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép. 

11.5 Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được coi 

là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát 

thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc 

số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo 

bằng văn bản): 

Gửi cho Bên A: 

Địa chỉ: Số 138 - 142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1,TP.HCM 
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Điện thoại:  (028) 3827 0468 - Fax: (028) 3827 0469 

Người liên hệ: Ông/Bà […………………..….] 

Gửi cho Bên B: 

Địa chỉ: Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 3892 1326 Fax: (028) 3892 1327 

Người liên hệ: Ông/Bà […………………..….] 

11.6 Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản; được Hội Đồng 

Quản Trị của các Bên phê chuẩn; và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông 

qua. 

11.7 Hợp Đồng này làm thành 06 (sáu) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 03 (ba) 

bản để thực hiện. Để ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng này, đại diện của các Bên ký kết 

một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp đồng này. 
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