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Quy trình thực hiện 

Các nhân tố thành công 

Hợp lực (synergy) 

Cấu trúc vốn 

Cấu trúc giao dịch

Các tài liệu pháp lý 

Dòng tiền tự do và EBITDA

Chi phí vốn 

Các phương pháp định giá doanh nghiệp

Cấu trúc pháp lý

Cấu trúc thuế

Kế toán

Earn out 

Các hình thức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất

doanh nghiệp

Các điều khoản trọng yếu 

Vận dụng các điều khoản trong việc thương

lượng

Các nội dung chính của bản chào

Cách sắp xếp nội dung để tạo câu chuyện

hấp dẫn
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HỌC PHÍ

Khóa học sẽ diễn ra trong 5 buổi, mỗi buổi là
2 tiếng. Thời gian diễn ra khóa học sẽ dự kiến
vào cuối tuần, phù hợp với thời gian các học
viên

Thời lượng khóa học

Học phí là 5.000.000 VND. Học phí đã bao
gồm các tài liệu, giáo trình trong quá trình
học

Học phí

Các khóa học sẽ diễn ra theo hình thức đào
tạo online (zoom)

Hình thức đào tạo

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh
nghiệm thực chiến trong lĩnh vực mua
bán, sáp nhập doanh nghiệp. Qua khóa
học, các học viên sẽ lĩnh hội được các
kinh nghiệm quý báu từ đội ngũ chuyên
gia của chúng tôi

THÔNG TIN
KHÓA HỌC 

Đối tượng của khóa học là chủ doanh

nghiệp và các chuyên gia tài chính đang

muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực mua bán

sáp nhập doanh nghiệp. Sau khóa học, các

học viên có thể nắm được những nội dung

quan trọng và vận dụng các hiểu biết này

để phục vụ cho quá trình đầu tư / thoái

vốn doanh nghiệp  hoặc tư vấn của mình

Một trong những
khóa học chuyên
sâu về mua bán sáp
nhập tại Việt NamGiáo trình
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