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Chuyên Sâu Lĩnh Vực Bất Động Sản, Xây Dựng
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Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản Tại Việt Nam
Một trong những hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả là Qũy đầu tư bất động sản. Nhằm mang
đến những kiến thức tổng quát và chuyên sâu về vấn đề thành lập, quản lý và vận hành Quỹ đầu
tư bất đầu sản tại Việt Nam, CNC chuẩn bị bài biết dưới đây với những nội dung: (i) Các quy định
chung về quỹ đầu tư bất động sản; (ii) Quy trình thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư bất động
sản.

Chương 1. Các quy định chung về Quỹ đầu tư Bất động sản
Khái niệm:
Quỹ đầu tư bất động sản là một loại hình quỹ đóng, chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng và
không mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư, với mục đích chủ yếu đầu tư vào bất động sản cho
thuê nhằm tạo lợi nhuận ổn định theo quy định của pháp luật.
Đặc điểm:
1)

Đây là hình thức góp vốn cho một hay nhiều dự án bất động sản từ những cá nhân, tổ chức
khác, thông qua việc phát hành các chứng từ có giá như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

2)

Hình thức này cho phép nhà đầu tư thay vì trực tiếp mua nhà đất, có thể mua chứng chỉ
quỹ phát hành, sau đó ủy quyền quản lý cho ban giám đốc quỹ.

3)

Hoạt động chủ yếu của quỹ là mua bán, tham gia quản lý các sản phẩm bất động sản, góp
vốn vào việc phát triển dự án, hoặc đầu tư vào các công ty bất động sản.

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng “Quỹ đầu tư BĐS là hướng cân
bằng dòng vốn nói chung, trong đó có thị trường BĐS.’’
Hiện nay, các quỹ đầu tư bất động sản hoạt động tại Việt Nam hiện hầu hết là các quỹ nước ngoài,
như VNL của Vinacapital, VPF của Dragon Capital, ILH- ILH2 và ILH3 của Indochina Capital, VPH của
Saigon Asset Management…
Năm 2017 quỹ đầu tư BĐS đầu tiên tại Việt Nam là Techcom Vietnam do Công ty TNHH Quản lý
quỹ Kỹ thương quản lý mới chính thức niêm yết chứng chỉ trên thị trường chứng khoán. Tổng số
vốn huy động được là 50 tỉ đồng. Hiện quỹ này vẫn chưa hoạt động vì nguồn tiền khó, việc đầu tư
vào các dự án tương đối khó khăn.
Hình thức hoạt động của Qũy đầu tư Bất động sản?
Quỹ đầu tư bất động sản được tổ chức và hoạt động theo hai hình thức dưới đây:
Page | 2

28 Mai Chi Tho Boulevard, An Phu Ward, District 2,
Ho Chi Minh, Vietnam
t: +84 28 6276 9900 | f: +84 28 220 0913
w: www.cnccounsel.com | c: contact@cnccounsel.com

Quỹ đầu tư chứng
khoán đại chúng (đầu
tư bất động sản)

• Trước tiên, là một quỹ đầu tư chứng khoán được chào bán chứng
chỉ quỹ ra công chúng, hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với
mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào bất động sản.
• Hoạt động dưới hình thức quỹ đóng: quỹ không mua lại chứng
chỉ quỹ đầu tư được phát hành ra công chúng theo yêu cầu của
nhà đầu tư.

Công ty đầu tư chứng
khoán bất động sản

• Tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần đại chúng
• Được cấp phép và hoạt động theo quy định của pháp luật về
chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp.

Quy định về hình thức của Quỹ đầu tư bất động sản theo Điều 90 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Điều kiện hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản
Quỹ đầu tư bất động sản phải bảo đảm:
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Tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào
bất động sản ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc khai
thác để thu lợi tức ổn định
Bất động sản phải được năm giữ trong thời gian tối thiểu là
02 năm kể từ ngày mua, trừ một số trường hợp khác

Loại bất động sản đầu tư phải phù hợp với chính sách và
mục tiêu đầu tư quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch

Không được thực hiện các hoạt động xây dựng, triển khai và
phát triển dự án bất động sản

Được cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, tổng
các khoản vay không vượt quá 5% giá trị tài sản ròng của
quỹ tại thời điểm thực hiện
Quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 91 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại khoản
23 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Ngoài ra, Quỹ đầu tư bất động sản cũng phải bảo đảm điều kiện sau:
=< 35% giá trị tài
sản ròng của quỹ
được đầu tư vào:

Tiền
Các công cụ tương đương tiền
Giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng theo pháp luật ngân hàng
Trái phiếu Chính phủ hoặc được chính phủ bảo lãnh
Chứng khoán niêm yết
Đăng ký giao dịch
Không tính phần đầu tư vào cổ phiếu của công ty bất động sản
Quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 91 Nghị định 58/2012/NĐ-CP
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Việc đầu tư vào các tài sản này phải bảo đảm các giới hạn sau:

1
2
3

• Không được đầu tư quá 5% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán phát hành
bởi cùng một tổ chức, trừ trái phiếu Chính phủ

• Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán phát
hành của một nhóm công ty có quan hệ công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết
• Không được đầu tư vào quá 10% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một tổ
chức phát hành

Tài sản góp vốn vào Quỹ đầu tư bất động sản
Ngoài việc được góp vốn bằng tiền mặt thông qua việc góp vốn trực tiếp hay mua chứng chỉ quỹ
như trước kia, thì kiện hay, cơ chế mới cho phép nhà đầu tư được góp vốn bằng Bất động sản nếu
đáp ứng các quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Bất động sản

Đáp ứng quy định tại điều lệ quỹ, phù hợp mục tiêu đầu tư, chính sách
đầu tư của quỹ
Thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư
Không bị hạn chế chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bất
động sản

Không phải là tài sản trong các giao dịch tài sản bảo đảm (ký quỹ, thế
chấp...)

Bất động sản được đầu tư vào quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:
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Bất động sản

Nhà, công trình xây dựng

• Được phép đưa vào kinh
doanh theo quy định
pháp luật

• Đã hoàn thành theo quy
định của pháp luật xây
dựng

Bất động sản đang trong
quá trình xây dựng
• Đã có hợp đồng giao dịch
với khách hàng tiềm
năng
• Dự án xây dựng đã được
thực hiện đúng tiến độ
• Tổng giá trị các dự án bất
động sản trong quá trình
xây dựng mà quỹ đầu tư
=< 10% tổng giá trị tài
sản quỹ
• Không phải là đất chưa
có công trình xây dựng
theo quy định của pháp
luật

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Phần 2. Thành Lập Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản
Thứ nhất, thành lập Quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng:
Để thành lập quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức này, trước hết phải tiến hành thành lập
Công ty quản lý quỹ (cụ thể là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).
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Là doanh nghiệp, thành lập
và hoạt động theo pháp
luật chứng khoán

Quản lý quỹ đầu tư chứng
khoán

Thực hiện các nghiệp vụ

Quản lý danh mục đầu tư
chứng khoán

Công ty quản lý quỹ

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Giải thích khái niệm "Công ty quản lý quỹ" quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 86/2016/NĐ-CP

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty quản lý quỹ:
Trụ sở làm việc, cơ sở vật
chất và trang thiết bị
• Có trụ sở làm việc
• Có đủ cơ sở vật chất,
kỹ thuật, trang thiết bị,
có hệ thống máy tính,
phần mềm phục vụ
hoạt động đầu tư,
phân tích và quản lý
rủi ro, lưu trữ, bảo
quản chứng từ, tài
liệu, ...
• Thiết bị bảo đảm an
toàn, an ninh, ...

Vốn

Nhân sự

• Vốn đã góp tại thời
điểm thành lập công ty
tối thiểu bằng 25 tỷ
đồng Việt Nam

• Có danh sách dự kiến
về nhân sự công ty: tối
thiểu 05 nhân viên có
chứng chỉ hành nghề
quản lý quỹ và có Tổng
Giám đốc (Giám đốc),
Phó Tổng giám đốc
(Phó Giám đốc) phụ
trách nghiệp vụ (nếu
có)
• Đáp ứng các tiêu
chuẩn theo khoản 3
Điều 11 Nghị định
86/2016/NĐ-CP; được
sửa đổi bổ sung bởi
Điều 14 Nghị định
151/2018/NĐ-CP.

Quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP

Ngoài ra, công ty quản lý quỹ cũng phải đáp ứng những điều kiện về cổ đông, thành viên góp
vốn. Cụ thể như sau:
Điều kiện thành viên góp vốn thành lập
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Cá nhân

• Không thuộc trường hợp không được quyền thành lập và
quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
• Chỉ sử dụng vốn của chính mình
• Có đủ năng lực tài chính

Tổ chức trong nước

• Có tư các pháp nhân
• Không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách,
giải thể, phá sản
• Không thuộc trường hợp không được quyền thành lập và
quản lý doanh nghiệp
• Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước
• Và một số điều kiện khác đối với các trường hợp đặc biệt

Tổ chức nước ngoài

• Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán,
bảo hiểm
• Đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 02 năm liền trước năm
tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp
• Cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành ở nước ngoài trong
lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận
• Đáp ứng điều kiện của tổ chức trong nước
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Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ
chức
• Trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH
một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng
thương mại hoặc công ty chứng khoán
Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của cổ đông sáng lập,
thành viên sáng lập là tổ chức >= 65% vốn điều lệ

• Trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công
ty chứng khoản sở hữu >= 30% vốn điều lệ
Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu >= 10% vốn điều lệ và
người có liên quan của cổ đông thành viên, góp vốn đó (nếu
tham gia)
• Không được sở hữu > 05% vốn điều lệ tại một công ty quản lý quỹ khác
Không được góp vốn thành lập, mua cổ phần,phần vốn góp
tại công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán trong nước
• Ngoại trừ các trường hợp sau:
• Hoạt động hợp nhất, sáp nhập
• Mua để sở hữu hoặc cùng với người liên quan (nếu có) sở hữu không quá 5%
số cổ phiếu đang lưu hành của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán đã
đăng ký giao dịch, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
Điều kiện về cơ cấu cổ đồng, thành viên vốn góp theo quy định tại khoản 8 Điều 71
Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ
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Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Nộp hồ sơ

Chờ xét duyệt
hồ sơ

Hoàn tất điều kiện
cơ sở vật chất;
phong tỏa vốn góp

Cấp Giấy
phép

01 bộ gửi tới Ủy
ban Chứng khoán
Nhà nước

30 ngày

03 tháng

07 ngày

Quy trình thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ:
STT

Tên tài liệu

Ghi chú

1

Giấy đề nghị cấp Giấy thành lập và hoạt động của
công ty quản lý quỹ

Mẫu

2

Bản thuyết minh về bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật

Bản chính

3

Xác nhân của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi
tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Bản chính

4

Danh sách dự kiến nhân sự

Bản chính
Đính kèm bản sao Chứng chỉ
hành nghề chứng khoán của
các nhân sự

5

Danh sách thành viên sáng lập

6

Báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ
chức kiểm toán độc lập

Đính kèm bản sao Giấy chứng
minh nhân dân/Hộ chiếu (cá
nhân) và Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh (pháp
nhân)
Bản sao
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STT

Tên tài liệu

Ghi chú

7

Điều lệ công ty

Dự thảo

8

Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong 03
năm đầu

Bản chính

9

Biên bản họp kèm nghị quyết của các cổ đông, thành
viên dự kiến góp vốn

Bản chính

10

Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính/quyết định
giao mặt bằng, trụ sở

Bản chính, hoặc bản sao y
chứng thực
Kèm theo tài liệu xác nhận
quyền sở hữu, quyền sử dụng
trụ sở của bên cho thuê

11

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính

Bản chính, hoặc bản sao y
chứng thực

12

Danh sách thành viên dự kiến của Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có), bộ
phần kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc),
Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và tối thiểu 05
nhân viên nghiệp vụ

Bản chính

13

Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn kèm theo
một số tài liệu liên quan

Bản chính

14

Văn bản chấp thuận về việc góp vốn thành lập của
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Bản chính, hoặc bản sao y
chứng thực

15

Các tài liệu khác có liên quan chứng minh cá nhân,
tổ chức đáp ứng đủ điều kiện

Bản chính, hoặc bản sao y
chứng thực

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định tại khoản 1
Điều 72 Nghị định 58/2012/NĐ-CP
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Lưu ý:
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông
tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

Sau khi thành lập, công ty quản lý quỹ sẽ tiếp tục thực hiện những thủ tục theo quy định của pháp
luật để thành lập quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức quỹ đóng.
Thủ tục thành lập quỹ đầu tư bất động sản sau khi thành lập Công ty quản lý quỹ bao gồm:

Giai đoạn 2
• Đăng ký
chào bán
CCQ

• Chào bán
CCQ

Giai đoạn 1

• Đăng ký
thành lập
quỹ

Giai đoạn 3

Giai đoạn 1: Chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ (CCQ) để huy động vốn thành lập, cần tuân thủ
những quy định sau đây:
Điều kiện chào bán

Công ty quản lý quỹ

• Tổng giá trị CCQ đăng ký chào bán >=
50 tỷ VNĐ
• Có phương án phát hành và phương
án đầu tư số vốn thu được

• Có đầy đủ vốn và nhân sự điều hành
quỹ
• Không bị đặt trong tình trạng: kiểm
soát hoạt động, hợp nhất, sáp nhập...;
bị xử phạt các hành vi vi phạm quy
định trong lĩnh vực chứng khoản mà
chưa thực hiện đầy đủ các chế tài và
biện pháp khắc phục hậu quả

Quy định về điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của công ty quản lý quỹ tại khoản 2
Điều 4 Thông tư 228/TT-BTC
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Công ty quản lý quỹ đăng ký việc chào bán chứng chỉ quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với
hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu sau:
1
2
3
4
5
6

• Giấy đăng ký chào bán CCQ ra công chúng
• Điều lệ quỹ
• Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt
• Các hợp đồng nguyên tắc hoạt động với ngân hàng giám sát, tổ chức định giá...
• Danh sách nhân viên nghiệp vụ tạ bộ phận quản lý quỹ đáp ứng đủ điều kiện kèm
hồ sơ cá nhân và các tài liệu định kèm
• Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)

Hồ sơ đăng ký chào bán CCQ lần đầu ra công chứng của công ty quản lý quỹ theo quy định tại khoản 4
Điều 4 Thông tư 228/2012/TT-BTC

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ lần đầu ra công chứng.
Giai đoạn 2: Chào bán CCQ đầu tư bất động sản:

Công bố bản thông
báo chào bán

07 ngày
(Kể từ ngày giấy
chứng nhận đăng ký
chào bán có hiệu lực)

Nhà đầu tư đăng
ký mua CCQ

>= 20 ngày
(ghi trong bản thông
báo)

Hoàn thành
việc phân
phối CCQ

90 ngày
(Kể từ ngày Giấy
chứng nhận đăng ký
chào bán có hiệu lực)

Quy trình chào bán CCQ của công ty quản lý quỹ theo Điều 5 Thông tư 228/2012/TT-BTC
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Trong một số trường hợp đặc biệt:

Số lượng CCQ đăng
ký mua> số lượng
CCQ đăng ký chào
bán
Không hoàn thành
việc phân phối CCQ

• Phân phối hết số CCQ được phép chào bán tương ứng với tỷ lệ
đăng ký mua của từng nhà đầu tư

• Có thể gửi văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem
xét gia hạn (nhưng =<30 ngày)

Trong thời hạn (03) ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán hoặc giấy chứng nhận đăng ký chào
bán hết hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng
thời công bố thông tin về việc quỹ không đáp ứng điều kiện thành lập khi xảy ra một trong các
trường hợp dưới đây:
Trường hợp

Có ít hơn 100 nhà đầu tư mua CCQ, không kể nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp
Tổng giá trị vốn huy động được < 50 tỷ VNĐ
Tổng giá trị vốn huy động được nhỏ hơn giá trị vốn tối thiểu dự kiến
huy động theo quy định tại điều lệ quỹ (nếu có)

Đồng thời trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán hoặc giấy chứng nhận đăng
ký chào bán hết hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã
đóng góp, kể cả lãi suất phát sinh (nếu có), đồng thời mọi chi phí phát sinh từ việc huy động vốn.
Giai đoạn 3: Đăng ký thành lập quỹ đầu tư quỹ bất động sản
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Nộp hồ sơ

Cấp giấy chứng
nhận đăng ký
thành lập quỹ

Xác nhận
quyền sở hữu
CCQ

10 ngày

10 ngày

10 ngày

30 ngày

Sau khi hoàn thành
đợt chào bán

Kể từ ngày nhận
được hồ sơ hợp lệ

Kể từ ngày Giấy
chứng nhận đăng ký
thành lập quỹ có
hiệu lực

Kể từ ngày Giấy
chứng nhận đăng ký
thành lập quỹ có
hiệu lực

Niêm
yết CCQ
đầu tư

Quy trình đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản theo Điều 6 Thông tư 228/2012/TT-BTC

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1
2
3

• Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ
• Báo cáo kết quả đợt chào bán
• Văn bản xác nhận của ngân hàng giám sát về số vốn huy động và số lượng
nhà đầu tư góp vốn

Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản
Danh mục đầu tư

Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại
Công cụ thị trường tiền tệ (giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng)
Trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu
chính quyền địa phương
Cổ phiếu niêm yết, cố phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên
Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam
Cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch của công ty
đại chúng
Trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động tại Việt
Nam
Cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty TNHH
Bất động sản đáp ứng quy định của pháp luật
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Nguyên tắc phân chia lợi tức của quỹ
Nguyên tắc
phân chia

Phù hợp với quy định tại điệu lệ quỹ

Thực hiện sau khi quỹ đã hoàn thành nghĩa các nghĩa vụ tài chính

Sau khi chi trả, quỹ vấn phải bảo đảm có nguồn vốn để thanh toán đủ
các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và bảo đảm giá trị tài sản
ròng >= 50 tỷ đồng
Mức chi trả lợi tức do đại hội nhà đầu tư hoặc ban đại diện quỹ quyết
định

Trường hợp phân phối bằng CCQ, quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chình kỳ gần
nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
Nguyên tắc phân chia lợi tức của quỹ đầu tư bất động sản theo Điều 11 Thông tư 228/2012/NĐ-CP

Một số quy định chung về quỹ đầu tư bất động sản dưới dạng hình thức quỹ đóng mà nhà đầu
tư cần lưu ý:
-

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp
vốn lập quỹ, mua CCQ đầu tư bất động sản.

-

Trường hợp điều lệ quỹ đầu tư bất động sản có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài
được sở hữu trên 49% vốn điều lệ, quỹ phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và chịu
sự điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu
tư nước ngoài.

-

Tài sản của quỹ thuộc sở hữu của nhà đầu tư tham gia, nắm giữ chứng chỉ quỹ theo tỷ lệ
vốn góp, không phải là tài sản của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Công ty quản
lý quỹ chỉ được sử dụng tài sản của quỹ để thanh toán các nghĩa vụ tài chính của quỹ.

Thành lập quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (sau đây
được gọi là Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản).
Trước hết, để thành lập quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức này, cần phải thành lập công ty
quản lý quỹ. Vì căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư 228/2012/TT-BTC thì Công ty đầu tư
Page | 16

28 Mai Chi Tho Boulevard, An Phu Ward, District 2,
Ho Chi Minh, Vietnam
t: +84 28 6276 9900 | f: +84 28 220 0913
w: www.cnccounsel.com | c: contact@cnccounsel.com

chứng khoán bất động sản chỉ được thực hiện đầu tư và phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý
quỹ để thực hiện việc đầu tư này.
Những quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán:
Tài sản

Trụ sở

Cổ phiếu

Nhân sự

• Thuộc sở hữu
của các cổ đông,
tương ứng theo
tỷ lệ vốn góp;
• phải đăng ký
dưới tên chủ sở
hữu là công ty
đầu tư chứng
khoán;
• Chỉ được sử
dụng để thanh
toán nghĩa vụ
thanh toán của
công ty đầu tư
chứng khoán.

• Sử dụng trụ sở
của công ty quản
lý quỹ;
• Không được lập
chi
nhánh,
phòng giao dịch,
văn phòng đại
diện.

• Chỉ phát hành
một loại cổ
phiếu
• Không có nghĩa
vụ mua lại, trừ
trường hợp mua
lại để tiêu hủy
khi hợp nhất,
sáp nhập với
công ty đầu tư
chứng
khoán
khác.

• Không
được
tuyển nhân sự
• Giám đốc, Phó
giám đốc là
người điều hành
quỹ do công ty
quản lý quỹ chỉ
định, đáp ứng
đủ điều kiện và
được giao kết,
thực hiện các
giao dịch theo
ủy quyền của
công ty đầu tư
chứng khoán

Một số quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán bất động sản theo Điều 22
Thông tư 228/2012/TT-BTC

Ngoài ra, trường hợp điều lệ công ty đầu tư chứng khoán bất động sản có quy định cho phép nhà
đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản
phải tuân thủ các quy định chung giống như quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức quỹ đóng.
Quy trình thành lập công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

Đăng ký chào
bán cổ phiếu

Chào bán

Phân phối

Thành lập công
ty đầu tư
chứng khoán

Các giai đoạn đăng ký chào bán cổ phiếu; chào bán; phân phối cổ phiếu đều được tiến hành và
tuân thủ những quy định giống như các giai đoạn tương ứng khi thành lập quỹ đầu tư bất động
sản dưới dạng hình thức quỹ đóng.
Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản phải
đáp ứng những điều kiện sau:
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1

2

3

4

5

• Có vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ VNĐ
• Có tối thiểu 100 cổ đông, không kể cổ đồng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên
nghiệp
• Do một công ty quản lý quỹ quản lý

• Tài sản được lưu ký tại ngân hàng giám sát
• Tối thiểu 2/3 số thành viên hội đồng quản trị phải độc lập với công ty quản lý quỹ,
ngân hàng giám sát đồng thời đáp ứng một số quy định khác

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản
theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Quy trình hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

Nộp hồ sơ

Cấp giấy phép

Hoàn tất
hồ sơ và
niêm yết
cổ phiếu

10 ngày

10 ngày

30 ngày

(kể từ ngày kết thúc
đợt chào bán)

(kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ)

(kể từ ngày Giấy
phép thành lập có
hiệu lực)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty quản lý
quỹ phải báo cáo kết quả đợt chào bán và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động
bao gồm:
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Giấy đề nghị cấp giấy phép
Báo cáo tóm tắt về kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng về số
tiền thu được và số lượng cổ phiếu đã bán
Danh sách cổ đông
Báo cáo tổng hợp ý kiến cổ đông về thành viên hội đồng quản trị và các nội dung
liên quan
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản quy định
tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Lưu ý:
- Nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán bất động sản cũng đồng
thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Danh mục và hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán bất động sản tuân thủ những
quy định đối với danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản dưới hình thức
quỹ đóng.

Quy định về hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên, trong đó ít nhất hai phần ba (2/3) là các thành
viên độc lập. Thành viên độc lập của hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:
Điều kiện

Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng
Giám đốc), nhân viên của công ty quản lý, ngân hàng giám sát, ...
Không phải cha, mẹ, vợ chồng, con; anh,chị,em ruột của các cá nhân
trên.
Đáp ứng các điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị
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Hội đồng quản
trị phải có

>= 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, định giá bất động sản
>= 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm
việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài
sản
>= 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn về pháp luật

Quy định về hội đồng quản trị của Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản theo Điều 28
Thông tư 228?2012/TT-BTC

Những hạn chế hoạt động đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

1

• Không được kinh doanh, sản xuất và cung cấp dịch vụ

2

• Không được phát hành chứng khoán ra công chúng ngoại trừ một số trường
hợp Luật định

3

• Hoạt động quản lý vốn do công ty quản lý thực hiện và phải được giám sát bởi
ngân hàng giám sát

4

5

• Một số hạn chế đầu tư
• Một số hạn chế liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo

Trên đây là bản tổng hợp những vấn đề pháp lý có liên quan đến quy trình thành lập và hoạt động
đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản. CNC hy vọng mang đến cho quý Khách hàng những thông tin
đầy đủ và hữu ích về mô hình đầu tư này.
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Hỗ trợ thêm:
Chúng tôi sẽ lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ
cho việc mua bán, đầu tư Condotel của bạn được thực hiện một cách nhanh chóng, an toàn và
hiệu quả nhất.
Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:

Nguyễn Thị Hồng Trà| Cộng Sự Cấp Cao
T: (+84-28) 6276 9900
E: tra.nguyen@cnccounsel.com

Kim Ngoc Anh | Cộng Sự Cấp Cao
T: (+84-28) 6276 9900
E: anh.kim@cnccounsel.com

CNC© | A Boutique Property Law Firm
The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913
cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com
Miễn trừ:
Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng
những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các
thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có
thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.
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