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Hỏi đáp pháp luật về giải thể doanh nghiệp 

Câu hỏi:  

Tôi là cổ đông của một công ty cổ phần. Do mâu thuẫn về cách điều hành nên 

công ty có ý định giải thể. Nếu tôi không đồng ý giải thể công ty thì công ty có giải 

thể được không? 

Trả lời có tính chất tham khảo:  

Khoản 1, Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: 

“Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của 

tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ 

sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối 

với công ty cổ phần; 

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật 

này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp; 

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. 

Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện 

thông qua nghị quyết của công ty cổ phần như sau: 

“Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ 

lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghitrong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị 

khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; 

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định”. 
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Như vậy, công ty cổ phần mà bạn đang là cổ đông ch  được giải thể khi thuộc 

một trong các trư ng hợp quy định tại Khoản 1, Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 

2014. Nếu việc giải thể công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Điểm b, 

Khoản 1, Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014) thì theo Khoản 1, Điều 144 Luật 

Doanh nghiệp năm 2014, việc công ty giải thể phải đáp ứng được số cổ đông đại 

diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, mức 

tỷ lệ này có thể cao hơn tùy theo điều lệ công ty có quy định. Do đó, đề nghị bạn 

căn cứ vào quy định tại điều lệ của công ty, Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 

năm 2014, tỷ lệ cổ phần mà bạn đang nắm giữ để xác định xem: việc bạn không 

đồng ý giải thể công ty thì quyết định giải thể công ty của Đại hội đồng cổ đông có 

được thông qua và có giá trị thực hiện hay không./. 
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