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Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về công ty cổ phần, cổ đông và bảo vệ cổ 

đông. Nghiên cứu những quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ cổ đông trong 

công ty cổ phần hiện nay, đặc biệt là các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Thực trạng bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần 

chưa niêm yết chứng khoán ở Việt Nam. Trên cơ sở thực tiễn, tìm ra một số giải 

pháp và cơ chế nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các cổ đông cũng như việc 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này  
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