THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 55/2009/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
trên thị trường chứng khoán Việt Nam
________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 hướng
dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trong Quyết định này, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các tổ
chức, cá nhân sau đây:
1. Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi
nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam.
2. Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn
của bên nước ngoài trên 49%.
3. Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của
bên nước ngoài trên 49%.
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4. Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú
tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.
Điều 2. Nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường
chứng khoán Việt Nam được nắm giữ:
1. Đối với cổ phiếu: tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần
đại chúng.
Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo
quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp tỷ lệ sở hữu bên nước
ngoài được phân loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo
danh mục phân loại.
2. Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng: tối đa 49% tổng số chứng chỉ
quỹ đầu tư của một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng.
3. Đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: tối đa 49% vốn điều lệ
của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
4. Đối với trái phiếu: tổ chức phát hành có thể quy định giới hạn tỷ lệ
nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.
Điều 3. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được tham gia
thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam như sau:
1. Chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn,
mua cổ phần thành lập công ty chứng khoán. Tỷ lệ tham gia góp vốn của bên
nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
2. Chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản
lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước ngoài được
góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty quản lý quỹ. Tỷ lệ tham gia góp vốn
của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 và
thay thế Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp thực hiện Điều 1 Quyết định này mà tỷ lệ
tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều 2, nhà
đầu tư nước ngoài được quyền giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện hành, nếu có nhu
cầu giao dịch thì chỉ được phép bán ra chứng khoán.
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Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. Các
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế nhà nước,
Tổng công ty 91 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH

Đã ký

Nguyễn Tấn Dũng

