
BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ VỐN GÓP NGÂN HÀNG 

1. Liên quan đến việc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần của ngân hàng 

thương mại, trong vòng năm năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, 

các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ xem xét trên tinh thần thiện 

chí đề xuất của các tổ chức tín dụng của Liên minh Châu Âu về việc cho 

phép các nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tổng số cổ phần trong hai 

ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam lên tới 49 phần trăm vốn 

điều lệ của các ngân hàng đó.  

2. Khoản 1 nêu trên không áp dụng đối với bốn ngân hàng thương mại cổ 

phần mà Chính phủ Việt Nam đang nắm giữ cổ phần chi phối, bao gồm 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, 

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank, 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 

và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agribank). 

3. Khoản 1 áp dụng theo thỏa thuận chung và tự nguyện giữa các ngân hàng 

thương mại cổ phần liên quan của Việt Nam và các tổ chức tín dụng của 

Liên minh Châu Âu.  

4. Việc các tổ chức tín dụng của Liên minh Châu Âu tham gia nắm giữ vốn 

điều lệ tại hai ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam theo khoản 1 

phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục mua bán và sáp nhập cũng 

như các yêu cầu an toàn và cạnh tranh khác, bao gồm hạn chế hoặc giới 

hạn về tỷ lệ cổ phần sở hữu áp dụng cho nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ 

chức trên cơ sở đối xử quốc gia, theo pháp luật và quy định của Việt Nam. 

5. Biên bản ghi nhớ này sẽ không chịu sự điều chỉnh của Mục B (Giải quyết 

tranh chấp giữa các nhà đầu tư và các Bên) của Chương 3 (Giải quyết 

tranh chấp) thuộc Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Liên minh 

châu Âu và các nước thành viên với một Bên là Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam. 

 

 

 

 


