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Xin chào Pháp luật trực tuyến, tôi có câu hỏi muốn tư vấn như sau: Nếu trong vốn điều lệ của
công ty TNHH SD là 10 tỉ được lập bởi 3 thành viên, ông A góp 3 tỉ, bà B góp 2 tỉ và Công ty
CP PK góp 5 tỉ thì khi công ty muốn tăng vốn điều lệ lên thêm 6 tỉ, mỗi người sẽ được góp
thêm bao nhiêu?
Xin cảm ơn!
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp Pháp luật trực tuyến.
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Pháp luật trực tuyến, căn cứ vào các thông tin
bạn cung cấp xin tư vấn như sau:
Cơ sở pháp lý:
Luật doanh nghiệp 2014
Nội dung tư vấn:
Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở
lên như sau:
"Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ
1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành
viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có
thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của
Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn.
Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo
tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không
có thỏa thuận khác."
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Theo đó nếu công ty TNHH SD muốn tăng vốn điều lệ công ty lên 6 tỷ theo hình thức tăng
vốn góp của các thành viên thì việc góp thêm của các thành viên sẽ được thực hiện như sau:
Hiện tại vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ, ông A góp 3 tỷ vậy tỉ lệ góp vốn của ông ấy là 3/10
vốn điều lệ, theo quy định trên ông ấy sẽ được góp thêm: 3/10 * 6 = 1,8 tỷ.
Bà B đã góp 2 tỷ, tỷ lệ góp vốn của bà là 1/5 vốn điều lệ của công ty, theo quy định bà ấy sẽ
được góp thêm: 1/5 * 6 = 1,2 tỷ.
Công ty cổ phần phú khang góp 5 tỷ, tỷ lệ góp vốn của công ty là 1/2 vốn điều lệ, theo quy
định công ty sẽ được góp thêm: 1/2 * 6 = 3 tỷ.
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