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THU MOI THAM DU
DAI HOI BONG CO BONG THIJONG NIEN 2021
KInh giTri: Qu cô dông Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hip Phu'&c
VI 1 do djch bnh Covid 19 din ra phüc tp tai TP. H ChI Mmli thi gian qua nén
Cong ty C phAn KCN Hip Phithc dA hai Mn di ngày th ehirc Dui hi dng c dông thu?mg
lien 2021 (DHDCDTN 2021). Nay tInh hinh dch bnh dA thng buâc ducrc kim soát, ngày
22/10/202 1, Hi dng quàn trj (HDQT) dA ban hành Nghj quyt v vic hüy danh sách ngày
dang k cu6i cüng (ngày 04/5/202 1) d däng k lai danh sách ci dong thrc hin quyn tharn
drDHDCDTN 2021 (ngay 11/11/2021).
Hi ding quail tn Cong ty C ph.n KCN Hip Phrnc (HIPC) ttân trQng thông báo và
kInh miii Qu c6 dông thain du DHDCDTN 2021 cüa Cong ty vâi cáe ni dung sau:
1. Thôi gian : 08h30, th& sáu ngAy 10 thãng 12 11Am 2021
2. Da dim : Hi tnthng Cong ty C pMn Khu Cong Nghip Hip Phuâc
Khu B, Duing s 1, KCN Hip PhuOc, Huyn Nhà Be, TP. H Clil Minh
3. Di tucrng tham di di hi: Tt CA the c dong sâ hthi c phiu cUa Cong ty C phn
KCN Hip PhuOc Co ten trong danh sách c dông ch6t ngAy 11/11/2021.
4. Ni dung chInh ti Diii hi:
- Thông qua Quy ch lAm vic ti Dai hi;
- Báo cáo cüa Tng giAm dc; HDQT vA BKS t.i Dai hi;
Báo cáo kiin toán Báo cáo tAi chInh nArn 2019; Báo cáo kirn toán Báo cáo tài chInh
nArn 2020;
Báo cáo kirn toán tin d sü dung vn thu dixcic th dct phát hành c phiu tang vn
diu 1 tü 300 t' dng len 600 t' dng;
- Cac tcY tirnh Hi dông quail tn, Ban kim soat trinh Dai hen, gôm
o Ta trinh so 1: Thong qua cac bao cao cua Tong giam doe, HDQT va BKS nam
2020;
o Ti trInli s 2: Thông qua Báo cáo tài chInh kim toán närn 2019;
o Ti tnmnh sé 3: Thông qua Báo cáo tAi chInh kim toán nãm 2020 vA Báo cáo kiin
toán tin d sr diing v6n thu duçxc tir dçit phát hânh c phiu tang vn diu lé (ks'
báo cáo närn 2020);
'I. TMn qua Phucing an phãn phi 1çi nhu.n nAm 2020;

-

o T trInh s6 5: Thông qua K hotch hoit dng kinh doanh näm 2021;
o Tr trmnh s 6: Thông qua Báo cáo thc hiii chi trá 1ucing/thi lao HDQT, BKS, thu
k HDQT nam 2020 và k hoich chi trá hrang/thñ lao HDQT, BKS, thu k HDQT
näm 2021;
o Tô trinh s6 7: Thông qua vic ch9n dcrn v kim toán Báo cáo tãi chmnh näin 2021;
o Th trInh s6 8: Thông qua vic min nhim, btu thay th thành viên HDQT iThirn
k' III (20 17-2022);
o T trinh so 9: Thông qua Quy ch bu thay th thành viên HDQT nhim k' III
(2017-2022).
Các ni dung khác thuc thm quyn cüa Dai hi dOng cO dông (nu co).

5. Tài Iiu Di hi : Qu CO dông tham khão tài lieu Dai hi vã tái các biu mu lien
quan trên trang thông tin diên tCr hftps://www.hiepphuoc.com/vi/report/ k tr ngày
19/11/2021. Tài lieu së duqc cap nhât và sra dOi bO sung nu co) tai dtthng dn hen
cho t&i khi kt thüc dai hôi. 'l'ài lieu chInh thiic së duçc chuyn dn Qu cO dông tai
Dai hi.
6. Thu tVc tham thy Di hi: Qu cO dông mang theo thu m&i, giy t& tüy than; giy iXy
quyn và giy tY tñy than cüa ngithi duçic ñy quyn (hong tnthng hçp ty quyn) khi
tham di Dai hi.
7. Khuyn ngh: Qu cO dông có các trieu chiirng ho, sOt, khó thâ xin vui lông üy quyn
cho ngithi khác tham du Dai hi.
D biê't them thong tin chi tiê't, xin lien h: CO Thanh NgQC - Thu' Icj HDQT
DT: 028.37800.339 hoc 0982.119.687.
Rt hn hanh duçic don tip.

Ncyi nhãn:
- Qu c dông;
- CBTT;
- Webs ite cüa cong ty;
- Liiu (van thu,Thy HDQT).
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CHU'ONC TRINH
IMI HQI BONG cO BONG TH1flNG NIEN 2021
Ngay 10 tlzáng 12 náni 2021

CHU'ONGTRiNH
TdV
KHAI MAC DAI HOI

TH€flGIAN

i. Tiêp don cô dông
2. Khai mac Dai hôi
3. Báo cáo ca câu cô dông tham dr Dti hi
4. Bâu chü toa doàn diêu hành Dai hi.
5. CCr thu k Dti hi/Ban kim phiu Dai hi.
PLIAN II NQI DUNG BA! HQJ

7h30 — 8h00
8h00 — 8h10
8h10 — 8h15
8h15 — 8h20
8h20 — 8h25

1. Thông qua quy chê lam vic và chlxGng trInh Di hi
2. Báo cáo cüa TGD ye kêt qua hoat dng näm 2020 và kC hoach boat dng näm
2021
3. Báo cáo tài chInh kiêm toán näm 2019
4. Báo cáo tài chInh kim toán närn 2020 và Báo cáo kim toán tInh hmnh sCr dung
von thu di.rçic ti.r dçt tang von dieu lç tu 300 ty len 600 ty dong;
5. Báo cáo hoat dng cüa HDQT näm 2020
6. Báo cáo hoat dng cUa BKS näm 2020
7. Các tO trInh, Hi dng quán trj, Ban kim soát trInh Dai hi:
- Ti trInh s 1: Thông qua các báo cáo cüa TGD, HDQT và BKS näm 2020;
- Th trInh so 2: Thông qua Báo cáo tài chInh kiêm toán näm 2019;
- To trInh s 3: Thông qua Báo cáo tài chInh kim toán närn 2020 và Báo cáo
kiêrn toán tiên d scr diing von thu dixc tr dçxt phát hành cô phiêu tang von diêu
l (ks' báo cáo näm 2020);
- T? trinh s 4: Thông qua Phuong an phân phéi lcii nhutn näm 2020;
- TO trInh s 5: Thông qua K hoch hoat dng kinh doanh närn 2021;
- T trinh s 6: Thông qua Báo cáo thrc hin chi trã luong/thü lao HDQT, BKS,
thu k HDQT näm 2020 và kê hoach chi trá luang/thü lao HDQT, BKS, thu k
HDQT näm 2021;
- T trInh s 7: Thông qua vic chçn don vj kim toán Báo cáo tài chInh närn
2021;
- Tar trInh s 8: Thông qua vic min nhirn, bu thay th thành viên HDQT
nhiêrn k' III (20 17-2022);
- Ti trinh s 9: Thông qua Quy ch bâu thay th thành viên HDQT nhirn kS' III
(2017-2022);
8. Co dông tháo 1un, biêu quyt thông qua ni dung các t trInh.
9. Bâu thay the thành viên HDQT nhim kS' III (2017-2022)
10. Giái lao 40 phüt
11. Cong b két qua biu quyt thông qua ni dung tar trinh và kt qua bu cir

8h25 — 8h30

10h20 — 10h35
10h35 — 10h50
10h50 — 11h30
1 1h30 — 1 1h50

12. Tnghoa

11h50 - 11h55

13. Thông qua Biên ban va Nghj quyêt Dai Hi Dông Co Dông Thixong Niên 2021

11h35 — 12h10

14. Bmacdaihi

21h10-12h15

81 30

81 50

8h50— 8h50
8h50-9h10
9h10 — 9h25
9h25 — 9h40
91i40 — 1 0h20

