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BÁO CÁO KẾT QUẢ
Xin ý kiến Cổ đông về việc giải quyết nợ vay mua tàu
Thực hiện chủ trương tiếp tục cơ cấu lại tài sản của công ty, ngày 20
tháng 03 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đẫ gửi Tờ trình tới các Cổ đông
để xin ý kiến về việc trên.
I - Nội dung xin ý kiến
1. Nội dung xin ý kiến thứ nhất:
Phương thức giải quyết nợ : bàn giao hai tàu Inlaco Brave và ILC Union cho
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam để thay thế nghĩa vụ trả số tiền công ty
còn nợ ngân hàng và đàm phán với ngân hàng :
a. Thỏa thuận phần hỗ trợ tài chính do giá trị theo thị trường của 2 tàu thấp
hơn số tiền Công ty còn nợ ngân hàng và
b. Thuê lại 2 tàu để duy trì việc làm cho người lao động và có phương tiện
để huấn luyện đào tạo thuyền viên, tạo nguồn thuyền viên phục vụ cho công tác
xuất khẩu lao động.
2. Nội dung xin ý kiến thứ hai:
Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện và báo cáo cổ đông kết quả thực
hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
II – Kết quả xin ý kiến
Sau khi tổng hợp các ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty, có kết quả như sau :
Tổng số cổ đông gửi phiếu trả lời về công ty 69 cổ đông sở hữu 4.367.470 cổ
phần chiếm 71,84% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó :
1. Nội dung xin ý kiến thứ nhất:
• Số cổ đông đồng ý : có 67 cổ đông sở hữu 4.251.970 cổ phần, chiếm tỷ
lệ 69,94%
• Số cổ đông không đồng ý : không có
• Số cổ đông không có ý kiến : 02 cổ đông sở hữu 115,500 cổ phần,
chiếm tỷ lệ 1,90%.

2. Nội dung xin ý kiến thứ hai:
• Số cổ đông đồng ý : có 67 cổ đông sở hữu 4.229.695 cổ phần, chiếm tỷ
lệ 69,58%.
• Số cổ đông không đồng ý : không có
• Số cổ đông không có ý kiến : 02 cổ đông sở hữu 137.775 cổ phần,
chiếm tỷ lệ 2,27%.
III – Kết luận
Căn cứ vào ý kiến trả lời của cổ đông, Hội đồng quản trị công ty sẽ chỉ đạo
Giám đốc điều hành công ty, thực hiện việc đàm phán với Ngân hàng Thương
mại cổ phần Hàng Hải trong việc bàn giao hai tàu Inlaco Brave và ILC Union
cho Ngân hàng để thay thế nghĩa vụ trả số tiền công ty còn nợ ngân hàng.
Trân trọng báo cáo.
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