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NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
 Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường
Thành;
 Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ
Gỗ Trường Thành ngày 5 tháng 11 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản
xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty, dự báo kết quả kinh doanh 2 tháng cuối năm 2013
Điều 2: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua báo cáo và ghi nhận tiến trình
làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, DATC và các ngân hàng chủ nợ
Điều 3: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua về chủ trương cho phương án tái
cấu trúc Công ty như sau:
- Thống nhất định hướng là tiếp tục triển khai làm việc tích cực với DATC và các ngân hàng
để thuyết phục cả hai phía cùng góp vốn thông qua việc chuyển nợ thành vốn góp.
- Về các hợp đồng đã ký kết với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, những phần đề nghị thêm
thì chúng ta không đồng ý còn những điều khoản đã ký kết thì chúng ta vẫn tôn trọng thực
hiện. Nếu trường hợp Eland không đồng ý đầu tư vào TTF thì chúng ta sẽ triển khai đàm
phán tiếp với đối tác OJI để có tỷ lệ tham gia đầu tư phù hợp hơn vào Công ty. Trong thời
gian tiến hành đàm phán, nếu có trở ngại thì VAB sẽ cùng phối hợp tham gia hỗ trợ Ban Điều
hành để đạt hiệu quả cao nhất.
- TTF sẽ có cuộc họp với VAB để bàn thảo về chiến lược: Chủ tịch HĐQT đề nghị xem xét
thiết lập một hợp đồng hợp tác chiến lược mới phù hợp hơn và có những yếu tố chặt chẽ hơn
Thỏa thuận hợp tác chiến lược cũ đã ký với VAB (đề nghị anh Vinh và anh Thụy báo cáo với
anh Việt để thực hiện).
- Về việc cơ cấu vốn chủ sở hữu lớn: Thống nhất vẫn sẽ tiếp tục duy trì đòn bẩy nợ ở tỷ lệ
hợp lý, ưu tiên các giải pháp tích cực thoái vốn từ hàng tồn kho hoặc từ khai thác rừng và
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thanh lý các khoản đầu tư không trọng yếu để có nguồn tiếp tục giảm mức dư nợ vay ngân
hàng.
- TTF làm văn bản gửi Ngân hàng Việt Á đề nghị xem xét tài trợ các Hợp đồng xuất khẩu và
cả các hợp đồng nội địa như mô hình chúng ta đã thống nhất trong thời gian vừa qua. Đề nghị
Ngân hàng Việt Á có văn bản cam kết tài trợ tín dụng với hạn mức lên đến 400 tỷ.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Trường Thành
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