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S6: AO/2021/TB-HIPC-HDQT TP. H Chi Minh ngày 19 tháng 11 näm 2021 

Kmnh gui Qu C dông — Cong ty Co phn KCN Hip Phuo'c 

Can ci Luut Doanh nghipsd 59/2020/QHJ4 ngày 17 lháng 06 nàm 2020; 

Can cz'r Luat Ch&ng khoán S6 54/2019/QHJ4 ngày 26 tháng 11 näm 2019; 
Can c& Thông 1w sá 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hwóng dán m5t s6 dku ye quán 
tr/ cong ly áp dyng d61 vá/ cOng y  dgi chzng; 
Can ct Diu l 1 ch(c Va hogi dng ('tha di kin VI) cüa COng i  CF KCNHiçp Phtthc, 
Can cz Quy ché n5i b ye quán tr/ COng ty ('tha dOi Ian II) cüa COng ty CF KCN Hiçp 
Phuác; 
Can ci ngh quyé't sd 05/20217NQ-HDQT-HIPC ngày 22/10/2021 cia HDQT v các n5i 
dung HDQT trinh Dgi h3i dông CO dóng thwàng niên nãm 2021; 
Can c& don ift nhim cãa các thành v/en HDQT nh/em k5.' 111(2017- 2022); 

A. HDQT báo cáo Co dông v ntiân sty HDQT nhim k' III (2017-2022) nhu sau: 
- Hi dng quân ti-j nhim kS'  III (2017-2022) có 07 thàrth vién. 
- TIrih dn ngày 19/11/2021, HDQT dA nhn dorn xin ttr nhim cüa 02 thành viên HDQT 

Gm: 
1. Ba Pham Thi Vit 
2. Ong Mai Däng Khôi 

- Tai Di hi dng c dông thu1mg niên 2021 sap tài, HDQT s trInh Dai  hi thông qua 
vice ttr nhiêm cUa 02 thành vién HDQT nêu trén và tin hành bu thay th 02 nhãn sij vj 
trI thành viên HDQT nhim kSr  III (20 17-2022). 
Nay Hi dng quân tn Cong ty C phn KCN Hip Phithc thông báo và d ng Qu c 
dông có dü diu kin theo quy djnh thirc hiên vic tir d clr, 1mg cIt hoác gith thiu 1mg 
cIt viên Co dÀy dIt kinh ngliim, tiêu chuAn d tham gia HDQT, BKS nhim kS' III (2017- 
2022) cIta Cong ty. Cu th niur sau: 

I. Bâu thay th thành viên HDQT nhim kr III (2017-2022) 

1. S h.rcmg thành viên HDQT nhim kr  III (20 17-2022) cAn bAu thay th tai Dai hi dng 
c dông thr&ng niên 2021 là: 02 thành viên. 

2. Các c dong nAm gilt c phn ph thông có quyn gp s6 quyn biêu quyt d dê cIt các 
1mg viên Hi dng quãn tn. C dông ho.c nhOrn c dông nm gilt tix 5% dn duth 10% 
thng s c phAn có quyn biu quyt dirçic d cIt mt (01) Itng viên; tIt 10% dn du&i 



ONG QUAN TRI 
tich 

30% duçic d cü ti da hai (02) mg viên; hr 30% dn ththi 40% duçxc d cr t6i cia ba (03) 
üng viên; hr 40% dn di.râi 50% thrçic d cü ti cia bn (04) üng viên; hr 50% dn drnci 
60% ducyc d c'Cr ti cia näm (05) frng viên; hr 60% ctn duâi 70% duqc d cü t6i cia sáu 
(06) üng viên; hr 70% dn 80% duqc d cir t6i cia bay (07) irng viên; và hr 80% dn dthi 
90% thrqc c1 Cu ti cia tam (08) ung viên. 

3. Tiêu chu.n irng cir thành viên HDQT: 
Co näng l%rc hành vi dan si,r dy du, không thuOc  di tticlng không thiqc quãn 1 doanh 
nghip theo quy d4nh tai khoán 2 Diêu 18 cüa Lut doanh nghip; 
Co trinh do chuyên môn, kinh nghim trong quãn l kinh doanh cüa cong ty và không 
nhât thiét phài là cô dông ciia cong ty; 
Thành viên Hi dông quàn tn cong ty cO th dng th&i là thành viên Hi dng quán frj 
cüa cong ty khác. 

B. Cacti thCrc á'ng cr, d cfr: 

1. Qu c dông vui lông tái mu Phiu üng ci:r, d cü HDQT, Si yu l ljch... trên trang 
thông tin din tCr www.hiepphuoc.com  kê tü ngày 19/11/2021. 

2. Hii so' (mg ctr dê c(r gôm: 
Phiu üng cir/d Cu (theo mu); 
Sci yu l ljch cUa ngtri imng cr (hoc thrçc d c(m) (theo mu); 
Chfrng minh nhân dan cüa ngir1i frng ci'r (hoc duqc d c(m) (bàn copy). 

3. Vui lông gfri h so' (mg cfr, d cCrtrtrO'c 12h00 ngày 05/12/2021. 
So Fax: 028-3780034 1 (Nêu fax, dê nghj cung cap bàn chinh khi tham di,r dii hOi) 
Hoc qua du&ng buu din dan: 
Ngzthi nhn: Nguy'n Th/ Thanh NgQC, Tint /g HDQT 

Cong ty C phdn Khu Cong Nghip Hip Phithc 

Khu B, diràng s 1, KCNHip Phrthc, xä Hip Phthc, huyn Nhà Be, TP HCM 

DT: 028-37.800.339 hoc di dng 0982.119.687 

Non nhân: 
- Qu' CO dông; 
- CBU; 
- LLru (van thu,Thu k' HDQT) 

H Thj Hng Hinh 
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