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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

____________________ 

 

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP  

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014. 

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên. 

 

Hợp đồng sáp nhập này (“Hợp đồng”) được lập ngày ……. tháng 07 năm 2016 bởi và giữa: 

A. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 27/04/2016 

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Vốn điều lệ: 1.446.078.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm 
bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng Việt Nam) 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bà Vũ Tuyết Hằng 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

(Sau đây gọi tắt là “Công ty Nhận Sáp Nhập”); và 

VÀ 

B. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Dương cấp lần đầu ngày …………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Vốn điều lệ: 126.239.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi chín 
triệu đồng Việt Nam) 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Võ Trường Thành 

Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

(Sau đây gọi tắt là “Công ty Bị Sáp Nhập”) 

 

XÉT VÌ: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Nhận Sáp Nhập và Chủ sở hữu Công ty Bị Sáp Nhập 
đã thông qua Hợp đồng này và giao cho Người đại diện theo pháp luật của các Công ty ký kết Hợp 
đồng này. 

CÁC BÊN NAY THỎA THUẬN như sau: 

ĐIỀU 1. SÁP NHẬP CÔNG TY 

1. Công ty Bị Sáp Nhập đồng ý sáp nhập và Công ty Nhận Sáp Nhập đồng ý nhận Sáp Nhập 
Công ty Bị Sáp Nhập theo các thủ tục phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. 
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2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc sáp nhập, Công ty Bị Sáp 
Nhập chấm dứt tồn tại; Công ty Nhận Sáp Nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp 
pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ 
tài sản khác của Công ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh 
doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ 
theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào…) 
một cách toàn bộ và nguyên trạng. 

ĐIỀU 2. THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP 

1. Sau khi Hợp đồng này được ký kết, các bên cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 
tại cơ quan Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

2. Việc sáp nhập sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 
và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới dưới tên của 
Công ty Nhận Sáp Nhập (“Ngày Hiệu lực”). 

ĐIỀU 3. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP TỪ 
CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP SANG CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP 

1. Vào Ngày Hiệu lực, tất cả các tài sản, các quyền, đặc quyền, lợi ích, quyền lợi và thẩm 
quyền hợp pháp (gọi chung là “Các Quyền”) của Công ty Bị Sáp Nhập tồn tại ngay trước 
Ngày Hiệu lực sẽ đương nhiên được chuyển giao và trở thành Các Quyền của Công ty 
Nhận Sáp Nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau: 

(i) Tất cả Các Quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Công ty Bị Sáp 
Nhập với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu lực (gọi chung là 
“Các Hợp đồng với Bên Thứ ba”), sẽ được chuyển giao cho Công ty Nhận Sáp 
Nhập và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty Nhận Sáp 
Nhập đã ký kết Các Hợp đồng, thỏa thuận với Bên Thứ ba;  

(ii) 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 bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho Công ty 
Nhận Sáp Nhập hoặc Công ty Bị Sáp Nhập (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là 
riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty 
Nhận Sáp Nhập và Công ty Nhận Sáp Nhập có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp 
dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó; và 

(iii) Tất cả Các Quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp 
thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Công ty Bị Sáp Nhập và Công ty Nhận 
Sáp Nhập vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu lực bởi cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam (gọi chung là “Các Giấy phép”) và tất cả Các Giấy phép này 
sẽ được chuyển giao cho Công ty Nhận Sáp Nhập. Công ty Nhận Sáp Nhập sẽ nhận 
Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty Nhận Sáp 
Nhập. 

2. Vào Ngày Hiệu lực, tất cả các khoản nợ, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế 
và nhiệm vụ (gọi chung là “Nghĩa vụ”) của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp 
Nhập tồn tại trước Ngày Hiệu lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công ty Nhận Sáp Nhập và 
Công ty Nhận Sáp Nhập sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền của 
Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh 
hoặc được ký kết bởi Công ty Nhận Sáp Nhập. 

3. Thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi cổ phần của Công ty Bị Sáp Nhập thành tài sản, cổ 
phần của Công ty Nhận Sáp Nhập: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN SÁP NHẬP 

Các bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập của Công ty Bị Sáp Nhập 
tính đến ngày …./…./2016. 

ĐIỀU 5. KIỂM KÊ VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN 
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1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký, Công ty Bị Sáp Nhập tiến 
hành kiểm kê tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình; 

2. Hết thời hạn này, các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra và làm thủ tục bàn giao tài sản theo 
trình tự sau: 

a) Mỗi bên cử đại diện của mình để thành lập Tổ kiểm kê Tài sản; 

b) Tổ kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản 

c) Việc bàn giao tài sản được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn 
thành kiểm kê tài sản và được lập thành Biên bản bàn giao tài sản giữa các bên; 

ĐIỀU 6. VỒN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP 

Vốn Điều lệ dự kiến của Công ty Nhận Sáp Nhập sẽ giữ nguyên là 1.446.078.400.000 VNĐ (Bằng 
chữ: Một ngàn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng Việt 
Nam). 

ĐIỀU 7. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

1. Vào Ngày Hiệu lực, toàn bộ nhân viên của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp 
Nhập ngay trước Ngày Hiệu lực sẽ trở thành nhân viên của Công ty Nhận Sáp Nhập, với 
các quyền lợi và nghĩa vụ lao động được giữ nguyên, hoặc có thể thay đổi theo thỏa thuận 
với người lao động. Công ty Nhận Sáp Nhập đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả 
năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty Bị Sáp Nhập. 

2. Các bên cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao Động Việt Nam và các 
quy định hiện hành khác về lao động và việc làm. 

ĐIỀU 8. THỜI HẠN THỰC HIỆN SÁP NHẬP 

Các bên cam kết nỗ lực hết sức thực hiện và hoàn tất các thủ tục sáp nhập trong thời gian 30 ngày, 
kể từ ngày ký Hợp đồng này. 

ĐIỀU 9. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHẬN 
SÁP NHẬP 

1. Tên của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu Lực vẫn giữ nguyên theo Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực, cụ 
thể là:  

Tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ 
TRƯỜNG THÀNH 

Tên công ty bằng tiếng anh: TRUONGTHANH FURNITURE CORPORATION 

Tên công ty viết tắt: TTF 

2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu Lực được giữ nguyên theo 
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày 
Hiệu lực, cụ thể là: Đường ĐT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

3. Ngành nghề kinh doanh: giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp 
cho Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực và bổ sung các ngành nghề cần thiết liên 
quan đến Hoạt động của Công ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập. 

ĐIỀU 10. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu lực vẫn giữ 
nguyên 

ĐIỀU 11. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập trước Ngày Hiệu lực sẽ vẫn 
là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập sau Ngày Hiệu Lực. 
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ĐIỂU 12. TOÀN BỘ THỎA THUẬN 

1. Hợp đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề này và thay 
thế tất cả các thỏa thuận, ghi nhớ và cam kết trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề 
này. 

2. Không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này sẽ có 
hiệu lực ràng buộc đối với bất kỳ bên nào nếu không được thực hiện bằng văn bản và được 
ký bởi tất cả các bên trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU 13. HIỆU LỰC VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH 

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. 

3. Để làm bằng, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập và Công ty Bị Sáp Nhập 
đã ký kết Hợp đồng này một cách hợp lệ vào ngày, tháng, năm được ghi ở phần đầu. 

4. Hợp đồng này được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên 
giữ 02 bản, 01 bản gửi cơ quan Đăng ký kinh doanh làm thủ tục sáp nhập. 

 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 

 

 

 

________________________ 

Họ tên: Vũ Tuyết Hằng 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ TRƯỜNG THÀNH 

 

 

 

__________________________ 

Họ tên: Võ Trường Thành 

Chức vụ: Chủ tịch Công ty 


