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Thực hiện thông báo số 968/TN-SGDHN ngày 26/07/2017 “V/v hạn chế giao dịch 
trên hệ thống giao dịch Upcom đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái 

lân (MCK: CPI)” và Công văn số 1032/SGDHN-QLNY ngày 26/07/2017 đề nghị giải 

trình và công bố thông tin tình trạng cổ phiếu CPI bị hạn chế giao dịch.
Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (Công ty) giải trình nguyên nhân và biện 

pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch như sau:

1. Nguyên nhân:
Thực hiện mục tiêu kinh doanh ghi trong Điều Lệ, Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái 

Lân đã tập trung mọi nguồn lực có thể để đầu tư vào CICT. Tính đến thời điêm báo cáo, 
giá trị CPI đã đầu tư vào CICT ghi nhận trên Báo cáo tài chính là 473,21 tỷ đồng (Ghi nhận 
bằng 25.490.000 USD).

CICT là đơn vị quản lý và khai thác các bến 2, 3 và 4 Cảng Cái Lân kinh doanh cảng 
Container, Từ năm 2012 sản lượng tầu Container vào khu vực Cảng Cái Lân ít, Doanh thu 
thấp không đủ bù đắp chi phí bỏ ra với Lãi vay lớn, giá trị đầu tư cao. Dan đến lỗ luỹ kế hết 
vốn chủ.

Theo BCTC đã kiểm toán năm 2016 của Công ty, số lỗ luỹ kế đến thời điểm 
31/12/2016 là 443.217.922.927 đồng dẫn đến v ố n  CSH của Công ty tại thời điểm 

31/12/2016 bị âm (-64.164.186.831 đồng). Trong đó:
Lỗ do trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ quốc 

tế Cái Lân (CICT) là 473.212.674.000 đồng (Toàn bộ số tiền đã đầu tư),

Lãi từ hoạt động kinh doanh là 29.994.751.073 đồng.

2. Biện pháp khắc phục:
Kiểm soát chặt chẽ và tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh những lĩnh vực đang 

hoạt động có lãi, tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh của CICT đồng 

thời khai thác có hụệu quả mọi tiềm lực, lợi thế, cơ sở vật chất hiện có của Công ty 

để tạo ra nguồn bù đắp khoản lỗ đầu tư vào CICT.

Tái cơ cấu tài chính: đàm phán với các Ngân hàng cho CICT vay theo hướng 

Khoanh nợ gốc và xoá nợ lãi.

(Các nội dung về tình trạng lỗ, nguyên nhân và phương án khắc phục Công ty đã Báo 
cáo và thông qua tại Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2017).
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Trên đây là giải trình của Công ty về nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình 

trạng cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận;
- Nhữ K/g;
- HĐQT (để b/c); 

Website (để công bố);
- Lưu VT.

IÁM ĐÓC

ẤN TOÀN

r




