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CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIEP PHU'OC 

THÔNG TIN yE DOANH NGHIP 

GlAy chü'ng nhn 
clang ky doanh nghiêp S6 0305046979 do SO' K4 hoch và Ou ti Thành phó H ChI 

Minh cap Ian dâu ngày 14 tháng6 nám 2007 và Giây chU'ng nhn 
dáng k' doanh nghiêp thay dOi gân nhât Ian thr 9 ngày 17 tháng 2 
nám 2020. 

Ba H6 Thi Hong Hanh 

Ong Nguyn Minh TrI 

Ong Nguyn Van Thinh 
Ong Hu'nh Bao Dc 
Ba Nguyen Thi Binh 
Ba Pham Thi Viêt 
Ong Vu Dlnh Thi 

Ong Mai Dáng KhOi 

Ong Nguyn TruO'ng Baa Khánh 

Ba Trän Dinh Thu Nhi 

Ong Dng Minh Nhu't 
Ong N9uyên QuOc DUng 
Ong Ho Nguyen Cong Khanh 

Ong Va Tun Anh 

Ong VU Dmnh Thi 

Ong Nguyn Tru'O'ng Bao Khánh 

Ong Giang Ngoc Phuo'ng 
Ong Hu'nh Bao fXvc 

Ba Nguyen Thi Bmnh 

Ong Dinh Van To  
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(tv ngày 30 tháng 6 näm 2020) 
Thânh viên 
(den ngày 30 tháng 6 nâm 2020) 

Tóng Giám d6c 
(tü' ngày 11 tháng 2 nám 2020) 
Tong Giám dôc 
(den n9ay 6 tháng2 nám 2020) 
PhO Tong Giám dOc 
Phó Tong Giám dOc 
(tCi' ngày 20 tháng 2 nám 2020) 
PhO Tong Giâm dOc 
(tü' ngày 17 tháng7 nám 2020) 
Phó Tong Giám dOc 
(den ngày 1 tháng 9 nàm 2020) 
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Hi dOng Quán tr! 

Ban Kim soát 

Ban Tong Giám d6c 

Ngu'ô'i di din theo 
pháp Iut 

Try so' chinh 

Cong ty kiém toán 

Ong VU Dlnh Thi Tang Giám d6c 

Khu B, Du'ô'ng s6 1, Khu COng nghiêp Hiêp Phu'ó'c, X Hiêp 
Phu'O'c, Huyén Nhâ Be, Thânh phO HO ChI Minh, Vièt Nam. 

COng ty TNHH PwC (Viêt Nam) 
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CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHU'O'C 

TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC oOi Vol BAO CÁO TIEN DO Sc? DUNG  VON 

Ban Tang Giám dóc cta COng ty C phn Khu COng nghiêp Hp Phu'O'c ("COng ty") chiu trách 
nhiêm lap báo cáo tin do s dung vn c phn thu du'o'c tü' do't phát hành them cô phiêu ti' 
ngày 7 tháng 11 nàm 2016 dn ngày 31 tháng 12 nâm 2020 ("baa cáo tiên d sv dung  van") 

— the hiên hQ'p l' tiên d str dung vn cia COng ty cho dn ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

Ban Tang Giám d6c cüa Cong ty chiu trách nhim báo darn rng các s6 sách k toán dUng dn 
dà dc thit lap va duy tn d th hin tiën dO sU' dung vOn cô phàn cOa Cong ty, Va dam báo 
rang baa cáo tiên d sU' dung  von dã du'o'c lap phü hp vOl Ngh dnh sO 58I20l2IN-CP ngay 
20 tháng 7 nàm 2012 (Ngh djnh 58") quy dnh chi tt và hO'ng dn thi hành mt so dieu cUa 
Luät ChCrng khoán và Luât sCi'a di, b sung môt s diu cUa Lut ChU'ng khoán và Ngh dnh 
so 60/2015/ND-CF ngáy 26 tháng 6 nàm 2015 cUa Chinh phU ye vic sU'a dOi, bO sung mt so 
diêu cUa Ngh dnh 58, vá phü hQ'p vO'i co' s&lp vá tninh bay baa cáo tin d sU' dung  vOn tl 
Thuyêt minh 2 cUa báo cáo tiën dO sU dung  vOn. 

PHE CHUAN BAO CÁO TIEN DO SC? DUNG  VON 

Thea dày, chUng tOi phé chun báo cáo tin d sU' dung  vn dinh kern thy trang 6 dn trang 9. 
Baa cáo tiên d sU' dung  vOn nay the hin hp'p l' tinh hlnh sU' dyng vOn cUa COng ty den 31 
tháng 12 nám 2020 phü ho'p vOl Nghi dinh so 58/2012/ND-CF ngáy 20 tháng 7 nàm 2012 
(Ngh dinh 58") quy djnh chi tit vá hu'âng dn thi hành mt so diêu cUa Luât ChU'ng khoán vá 
Luât sU'a dOi, bO sung môt so diêu cUa LuOt ChU'ng khoán vá Nghi djnh so 60/2015/ND-CP 
ngày 26 tháng 6 nàm 2015 cOa Chinh phU ye viOc sU'a d&, bO sung mt s diu chia Nghi dinh 
58, và phU hp'p vO'i c sO 1p va trinh bay baa cáo tiên d sU' dung  v6n  t?i  Thuyët minh 2 cOa 
baa cáo tiên d sO' dung  von. 

an T6ng Giám d6c 
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KHU CONG NGFjI?P * 

.T.P 

VO Dlnh Thi 
T6ng Giárn dOc/ 
ChU'c vy cUa Ngu'Oi di din thea pháp luât 

Thành ph H ChI Minh, nu'O'c CHXHCN Vit Nam 
Ngáy 11 tháng 6 nám 2021 
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BAO CÁO yE CAC PHAT HIN THU'C TE GU'l CAC CO DONG CUA 
CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIEP HIEP PHU'C 

Chüng tôi dã thu'c hiên các thu tuc thoà thuân tru'O'c theo Thu' xác nhân djch vy s6 EL-
H0MC6488 ngày 22 tháng 3 nãm 2021 vO'i Cong ty CO phân Khu Cong nghip Hièp Phu'ô'c 
("COng ty") lien quan tO'i Báo cáo tin do sü' dung v6n CO phn thu du'o'c tr do't phát hành them 
CO phi4u tü' ngây 7 tháng 11 nãm 2016 cho d4n ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (sau day gpi 
chung là "Baa cáo tiên d su' dung von"), và du'o'c trmnh bay du'O'i dày. Cong viêc cta chüng tOi 
du'o'c thu'c hièn phü ho'p vO'i Chun mu'c Viêt Nam v dich vu lien quan s6 4400 - "Hp dng 
thu'c hiën các thu tyc thôa thuân tru'O'c d61 vó'i thông tin tài chInh". Các thu tyc du'o'c thy'c hièn 
chT nhàm h trp' Cong ty trong viec dánh giá tmnh phü ho'p ct'ia Baa cáo tin dO th dyng vOn và 
du'cyc torn tat nhir sau: 

1. Chüng tôi dâ thu thâp Báo cáo ti4n d sü' dyng v6n du'o'c Ban T6ng Clam d6c ccia 
COng ty Ip và phê chuàn; 

2. Chüng tôi dã d6i chiu myc dIch sü' dyng v6n nhu' giái trinh cüa Ban T6ng Giám d6c 
ci:ia COng ty vO'i muc dIch sü' dyng vOn nhu' dã du'o'c phè duyêt và trinh bay trong Ngh 
quyt cüa Dai hOi d6ng c6 dông thu'ô'ng nièn s6 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 tháng 
6 nàm 2016, Ngh quyét HOi dông Quàn tn s6 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 tháng 7 
nàm 2016 và các h so' tang v6n cO lien quan; 

3. Chüng tôi dà dói chiu s6 lieu v s6 tin thu du'o'c tU' do't phát hành c6 phiu va ti&n do 
sü' dyng vOn cho giai doan tü' ngày 7 tháng 11 nàrn 2016 d4n ngày 31 tháng 12 nãm 
2019 vol kêt qua Báo cáo v cac phát hiën thu'c tê theo các thti tyc thOa thun tru'O'c 
giü'a Cong ty vâ môt cong ty kim toán khác, dâ du'o'c cOng bó ngày 25 tháng 6 nám 
2020; và 

4. Chüng tôi dã kim tra chi tit các chü'ng tü chi tin tü' ngày 1 tháng 1 nãm 2020 dn 
ngáy 31 tháng 12 nàm 2020 nhu' du'o'c liêt kê trong Baa cáo tiên d sLr dyng von dâ 
du'o'c thu thâp tal muc 1 0' trên, vol các chCrng tU' k toán cô lien quan nhu' ho'p dong, 
chü'ng tU', phiéu thu, phiêu chi... cho cac nghiêp vu có giâ tn lO'n ho'n 5% tong giá tr sü' 
dyng v6n trong nãm 2020. 
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ChUng tOi báo cáo v các phát hin thuc  th nhu' sau: 

1. Báo cáo tin do si' dyng v6n du'o'c Ban T6ng Giám d6c cüa Cong ty 1p và phé chun 
du'cyc trinh bay & trang 6 và trang 7 cüa báo cáo nay; 

2. Theo giâi trinh cüa Ban Tóng Giám d6c, myc dIch st' dyng v6n là d: 

a. Chi hoat dng thu'O'ng xuyen cüa Cong ty; 

b. Chi nhân chuyn nhu'o'ng dt; Va 

c. Chi du tu' xây du'ng ha tng. 

Các muc dIch nay phü ho'p vO'i Nghi quyt cüa Dai hi dóng c6 dông thu'o'ng niên 
sO 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 tháng 6 nám 2016, Ngh quyet Hi dOng Quàn tn 
s6 25/NQ/HQT/HlPC.16 ngày 22 tháng 7 nãm 2016 và các h so' tang vn cO lien 
quan. 

3. ChUng tOi dã xem xét và d6i chi4u phü hg'p s6 lieu v s6 tin thu du'o'c tü' do't phát hành 
cô phiu va tin dO s dung v6n cho giai don tir ngày 7 tháng 11 nãm 2016 dn ngày 
31 tháng 12 nàm 2019 vol kêt qua Báo cáo ye các phát hiên thu'c tê thea các thi tyc 
thOa thuân tru'O'c giü'a Cong ty và môt cOng ty kim toán khác, dâ du'c cOng bó ngày 
25 tháng 6 nàm 2020; và 

4. ChUng tOi dã thy'c hiën kim tra chi tit su' phU hp'p giCra các chUng tü chi tin t ngày 1 
tháng 1 nám 2020 d4n ngày 31 tháng 12 nãm 2020 nhu' du'oc Iiêt ké trong Báo cáo t14n 
do str dung vOn dâ du'o'c thu thâp ti muc 1 6' trên, vO'i các chU'ng ti k toán có lien 
quan nhu' ho'p dOng, chU'ng tü', phi4u thu, phiu chi... cho các nghip vy cO giá tr Iô'n 
ho'n 5% tOng giá tn sü' dyng vOn trong nãm 2020. 

VI cac thu tuc nëu trên khOng hmnh thành mt cuQc ki4m toán hoãc soát xét báo cáo tài chmnh 
theo Chuân mu'c Kiêm toán Viêt Nam hoàc Chuãn mu'c Viêt Nam v Hp'p dng Dich vu Soát 
xét, do do chüng tôi khOng diva ía su' bt k' dam bao nào v Báo cáo tin dO sü' dyng vOn. 

Báo cáo cüa chUng tOi chf sCi' dung cho muc dich báo cáo cho các 06 dông cüa COng ty va Uy 
ban Chrng khoán Nhà nu'âc thea quy dinh tai Chu'o'ng II, Diu 8, Thông tu' s6 155/20151TT-
BTC ngáy 6 tháng 10 nàm 2015 cia BO Tài chInh v vièc Hu'O'ng dn Cong bó thông tin trén thj 
tru'&ng chü'ng khoán, va không du'o'c sCv dyng cho bt cU' muc dich nào khác hoàc khOng du'o'c 
phát hành cho bat cU' bàn nào khác. Do dO, chüng tOi Se khOng chiu bat k' trách nhim pháp l' 
hoäc trách nhiêm nào d6i vol bt k' bàn nào khác ma cO the dcc hoàc cO du'o'c baa cáo cOa 
chüng tOi. Báo cáo nay nén du'o'c dcc môt cách riêng íè, và khOng lien quan tO'i toàn b baa 
cáo tài chinh cua Cong ty. 

4 



pwc 

Th dai diên cho Cong ty TNHH PwC (Vit Nam) 
çi 574Oó' 

C', 

o CONGTY . 

C 

1, 
T.p HO 

Nguyn Hoàng Nam 
S6 Giy ON DKHN kim toán: HCM 10925 
0849-2018-006-1 
Thành ph6 H6 ChI Minh, ngày 11 tháng 6 nám 2021 
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CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIEP HIP PHU'O'C 

BAO CÁO lIEN DO Si)' DNG VON 

1. CO PHIEU PHAT HANH THEM 

Nghi quyt D hôi dng c dông thu'O'n niên nàm 2016 s6 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 
ngày 3 tháng 6 nàm 2016 cüa Cong ty CO phãn Khu Cong nghiêp Hiêp Phu'O'c (Cong 
ty") dä thông qua phu'ng an phát hành them cö phiêu dê tang von diêu lê tü' 
300.000000.000 VND len 600.000.000.000 VND, cu the nhr sau: 

• Phát hành them 10.000.000 c phiu cho c dOng hin hO'u; Va 
• Phát hành riéng là 20.000.000 cO phiêu cho nhà dâu tu' chiên Itc. 

Thea Baa cáo kt qua cháo bàn c6 phiu ía cOng chüng s 1519/2016/BC-HIPC-HDQT 
ngày 22 tháng 12 nám 2016 ctia Cong ty và COng van sO 8530/UBCK-QLCB ngáy 26 
tháng 12 nám 2016 cüa Uy ban chU'ng khoán Nhá nu'O'c ye vic xác nhân baa cáo kêt 
qua phát hành them Co phièu cOa Cong ty, két qua phát hành cta Cong ty nhu sau: 

• Phát hánh them c phiu cho c6 cOng hin hD'u: Phát hành 10.000.000 c phiu vO'i 
giá phát hành bang ménh giá 10.000 VND. 

• Phát hành rieng là (phát hânh cho nhà dâu tu chiën lu'p'c): Phát hành 20.000.000 Co 
phièu v&i giá phát hành 15.000 VND. 

Tng s6 tin thu du'c ttr do't phát hành them c6 phiu nay là 400.000.000.000 VND. 

2. PHU'GNG AN Sc? DNG SO TIEN HUY DQNG TO' D(YT PHAT HANH THEM CO PHIEU 

Theo Nghi quyt HOi dng Quàn tn s6 25/NQ/HfQT/HlPC.16 ngày 22 tháng 7 nàm 
2016, phu'ang an sti' dung von tu do't phát hành chi tiêt nhu sau: 

STT HANG MUC So tiên 
VND 

Phu'o'ng an su' dung so tiên thu du''c tü' 
Co dOng hiên hU'u 100.000.000.000 

1 Chi hoat dng thu'O'ng xuyên cüa Cong ty 
(lu'o'ng, dièn, nu'âc, hOa chat, ...) 30.000.000.000 

2 Chi nhân chuyên nhu'ngdât 60.000.000.000 
3 Chi dâu tu' xây dc'ng ha tang 10.000.000.000 

II Phu'ong an sü' dung s6 tiên thu du'o'c tU' 
dOi tác chiên Iu'o'c 300.000.000.000 

1 Chi nhân chuyên nhu'o'ngdat 240.000.000.000 
2 Chi dâu tu' xáy du'ng ha tang 60.000.000.000 

III TONG CONG 400.000.000.000 
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TONG cQNG 336.397.167.843 2.082.705.640 338.479.873.483 

U 
CO,NG TY 
CO PHAN 

HU CONG NGFIE 
PPHthIJC 

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIEP HIP PHU'O'C 

2. PHU'O'NG AN ScF DUNG SO TIEN HUY DONG TJ' DO'T PHAT HANH THEM CO 
PHIEU (tip theo) 

Lüy k dn ngay 31 tháng 12 nàm 2020, Cong ty dã sü dung v6n tO' do't phát hành nhi.r 
sa U: 

Hang muc 

Chi hot dng thLrOng 
xuyen cOa Cong ty 
(Ju'og, din, nu'âc, 
hóa chOt, . 

Chi nhàn chuyn 
nhu'ng dt 

Chi du tu' xãy dt,rng 
ha thng 

Cho ki kê toán tü' 
ngày 7 tháng 11 nãm 

2016 den ngày 31 
thang 12 nãm 2019 

VND 

30.000.000.000 

236.397.167.843 

70.000.000.000 

Trong nãm tài 
chmnh ket thUc 

ngày 31 tháng 12 
näm 2020 

VND 

2.082.705.640 

Cho ky ktoántU'ngay 
7tháng 11 nám 2016 
den ngày 31 tháng 12 

näm 2020 
VND 

30.000.000.000 

238.479.873.483 

70. 000.000. 000 

Nguyn Thành Tin [Cr Thi Thu Van VO DInh Thi 
Ngu'O'i 1p Ké toán tru'&ng Tong Giám dOd 

Ngti dal din theo pháp luât 
Ngày 11 tháng 6 nãm 2021 
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CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHLYOC 

THUYET MINH BAO CÁO TIEN DO sU' DVNG  VON 
CHO DEN NGAY 31 THÁNG 12 NAM 2020 

DC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY 

COng ty C6 phn Khu Cong nghip Hiêp Phc (Cong ty") triâc ây là doanh nghip 
nhà nu'O'c du'o'c cO phân boa, dc thành 1p tai  ntc CHXHCN Vit Narn theo Giây 
chü'ngnhn dãng k, doanh nghiêp so 0305046979 doS& Kê hoach Va Dàu tu' Thành 
phô Ho ChI Minh cap ngày 14 thâng 6 nám 2007 và gan dày nhãt là Giãy chü'ng nhân 
dàng k' doanh nghiêp thay dOi Ian thü' 9 ngày 17 tháng 2 nâm 2020. 

06 phiu ctia Cong ty duc chInh thCi'c giao djch trén th tru'O'ng UPCoM — san giao dich 
cO phiêu cüa các cong ty d?i  chUng chu'a niêm yet tai  S& Giao djch ChiThg khoán Ha 
NOI ('HNX"), vO'i ma giao dich là HPI theo Quyêt dnh so 806/QD-SGDHN do SGDCK 
HN cap ngày 26 thàng 9 nàm 2017. 

Hoat dng chInh cüa Cong ty là xäy du'ng Va kinh doanh co' sO' ha tang khu cong 
nghip t?i  Thành phO Ho Chi Minh; và cung cap dich vu cho khu chê xuât, khu Cong 
nghip. 

Chu k' san xuât kinh doanh thông thu'ô'ng cia Cong ty là 12 thàng. 

Tai ngày 31 thang 12 nám 2020 vâ ngày 31 thang 12 nàm 2019, Cong ty cO 1 cOng ty 
lien doanh nhu' sau: 

Cong ty lien doanh 

Cong ty TNHH Khu K9 
ngh Viêt Nhât 

Hot dông chinh 

Cho thuê nhà 
xu'O'ng, van phOng 

và kho bài 

No'i thành T lé 
lap, dâng ky Ty Iê biêu quyêt 

hoat dông sO' hU'u nãm giu' 

Thành ph6 H6 45% 45% 
Chi Minh 

Tai ngày 31 thàng 12 nàm 2020, Cong ty có 210 nhàn vién (ti ngày 31 tháng 12 nàm 
2019: 211 nhân vién). 
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CONG TV CO PHAN KHU CONG NGHIP HIP PHIFO'C 

2 ca S CUA VIC 14P VA TRiNH BAY BAO CÁO TIEN Q  SO' DYNG VON 

2.1 Co' so lap và trInh bay 

Báo cáo tin sü' dung  vn thu d'c tü' 't phát hành them c6 phiu cho c6 Ong 
hiên hO'u va nhà âu tu' chién Iu''c cüa Cong ty CO phân Khu Cong nghip Hip Phu'O'c 
("Cong ty") duc lap phü h'p vO'i quy jnh ti Nghi djnh s6 58120121N0-CP ngày 20 
tháng 7 nàm 2012 ("Nghi djnh 58") quy dlnh  chi flét vá hu'àng dn thi hành môt só diu 
cüa Luât Chü'ng khoán và Luât sü'a oi, b6 sung môt s6 dèu Iuât chü'ng khoán va Nghi 
Inh so 60/2015/ND-CP ngày 26 tháng 6 näm 2015 cüa Chinh phü v sü'a d6i, bO sung 

môt sO diu cüa Nghi nh 58, và các quy dinh pháp I cô lien quan c4n viêc lap Va trInh 
bay báo cáo tin sü' dyng vOn. 

Báo cáo tiOn d sr dung  vOn du'p'c 1p trên co' sO' thy'c thu, thi,rc chi và là mt b phn 
trong tOng dàng tiOn thu, chi cüa Cong ty. 

2.2 Ky báo cáo 

Báo cáo tiOn do sü' dung  vOn du'o'c lap cho viec sü' dung vOn thu du'c tü' dt phát hành 
them cO phiêu cho cO dông hin hCvu và nhà dáu tu' chiên lu'p'c dê tang von diu l tU' 
300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND, va viec sü' dung  von tCr ngày 7 thárig 
11 nâm 2016 dOn ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

2.3 Myc dIch sü' dyng bâo cáo 

Báo cáo tiOn d sir dung  vOn chi du'c sü' dung  dO báo cáo tiOn d si' dung  vOn theo 
Nghi quy4t cüa Di hi dOng cO dông thi.thng nien sO 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 
tháng 6 nàm 2016 và Nghi quyOt Hi dng Quân tr! sO 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 2? 
tháng7nãm 2016. 

Báo cáo tiOn d sü' dung  vOn nay du'c 1p dO Cong ty baa cáo tal Dai hOi dng 
dông thu'&ng nien vá báo cáo cho U ban ChU'ng khoán Nhà nu'O'c theo quy djnh t 
thông tu' 155/2015/TT-BTC duvc Bô Tài chinh ban hành ngày 6 tháng 10 nàm 2015 
vic hu'&ng dn cong bO thông tin trên thi tru'O'ng chU'ng khoán. Do do, báo cáo tiOn d 
sO' dung vOn không nhäm trinh bay thông tin tiOn do sO' dung  von cho myc dich khác. 

Báo cáo tiOn d sO' dung  On dà du'Qc Ban TOng Giám dOc phé chuOn ngày 11 tháng 6 nãm 2021 

NguyOn Thành Tin LU' Th Thu Van VU Dlnh Thi 
Ngu'O'i 1p KO toán tru'&ng TOng Giám dod 

Ngu'&i dai diên theo pháp luât 
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