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Khu B, dudng sô l, Knu công nghiQp HiQp PhrJdc, Xâ HiÇp PhUdc, Huyên Nhà Bè, TP. HCM, Viêt Nam
DiÇn tho4i; (84 8) 37800345; 37800350; 3780035"1 - Fax: (84 4) 37800341
E-mail:

HIEP PHUOC CORP

hiepphuocco@hiepphuoc.vn

Sô 07 12017/ BB-HIPC-DHDCD

Website: www.hiepphuoc.vn

fP" Hô Ch{ Minh, ngày 29 thdng 4 nàm 2017

BIEN BAN
DAI HOI OÔNC CÔ OÔUG THTIONG NIÊN 2OI7
Hôm nay, vào hic 09h00 thû bây ngày 291412017, tai Hôi truùng Công ty Cô phân KCN HiÇp
Phuôc, dia chi: Khu B, Duùng sô 1, KCN HiÇp Phuôc, xâ HiÇp Phu6c, huyÇn Nhà Bè, TP. Hô Chi
Minh, Công ty Cô phàn KCN HiÇp Phuôc tién hành Eai hôi dông cô dông thuùng nLêî2017.
rrrÀNu pHÀN THAM nrI, riNn Hqp pHÂp cÛn EAr Hor

r.

1. Thànhphànthamdç:

-

diên cho: 44.460.952/60.000.000 cô phân, chiém ty lç 74,10%.
Thanh viên HDQT, Thành viên BKS, Thanh viên Ban TGD;
PhU trâchcâcphông, dQi, tram cùa Công ty.
Khâch môi:
o Ông Tè Tri Dûng - Tông giâm dôc Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thufln.
o Ông Giang Vàn Doanh - Công ty TNHH Kiém toân E&Y ViÇt Nam

2.

Bâo câo thâm

-

Bà HÀ Thi Anh Eào thay m{t ban thâm tra tu câch cô dông bâo câo vè két quâ thâm tra tu
câch cô dông tham du Dai hôi.

791239 cô dông, dai

tratv

câch cô dông:

I

-Â
sô cô dông cô quyên tham dg dai hôi là239, sô hùu 60.000.000 cô phân cô quyên
=& Tông
biéu quyét. Gôm:

.
.

04 phâp nhân, sô hùu: 46.860.311 cô phàn cô quyèn biéu quyét, chiém
235 câ nhân, sô hiiu: 13.139.689 cô phàn cô quyèn biéu quyét, chiém

ti lç 78,1%.

t!

lê 2I,g%.

Éb Eén giù khai m4c D4i hôi (9h00) cô:

-

.

Tông

.

DAi diÇn cho

r

Tucrng img

sO

cô dOng và d4i diên theo ùy quyèn tham dq

là:

721239 cô dông.

:44.444.886 cô phàn cô quyèn biéu quyét.

vôi

:74,05 oÂ tông sô cô phàn cô quyen biéu quyét.
Càn cri khoân 1, dièu I4l LuQtdoanh nghiêp 2014;
Càn cri Dièu lÇ tô chric và ho4t dông (sria eôi Èn thrî tV) Công ty Cô phàn KCN HiÇp
Phuôc;

Dai hôi dông cô dông thuùng niên 20T7 Côngty Cô Phàn KCN HiÇp Phuôc dâ hôi dù câc dièu
kiÇn dé tién hành theo dring quy dinh.

rr. NHÂN

l"

s{ orÈu HÀNH, euy cuÉ lÀnn ur.ûc vÀ cnûoxc rRiNH DAr Her

Nhân su tlièu hành .tai hôi

Dai hQi ttâ thiing nhât

vt6,i

tj' lç 100% tlông y thông qua s6 lug,ng và nhân sç chri tça

ffi

-

- Chû tich HDQT (Chù tça Eai hQi)
Dûng
Ôtrg Nguyên Truùng Bâo Khânh - Thành viên HDQT, Tông giâm dôc
- Truông Ban kiêm soât
Ôtrg Ducrng Minh Nhtrt
Ông Nguyên ViÇt

Chri tga tloàn ttè cfr và l00oÂ cô dông tham dç Dçi hQi tIâ thông nhât tnông qua
luqng và nhân sq thu ky tloàn, gôm:

-

sô

Diêm - Thu ky Ban TGD
Bà Nguyên Thi Lê Uyên - Nhân viên phông Kinh doanh - Tiép thi
Bà Lâm Thi Hoang

Chû tga tloàn tIè cû và Dçi hQi tIâ thiing nhât nOy, thông qua s6 lugng và nhân sç
Ban Bàu cfr D4i hQi, gôm:

2.

Ôtrg Nguyên Vô Ngçc

Huy -

Tuyén Ông Hà Minh Thiên
Ôtrg Tràn Thanh Tùng

Bà Tràn Thf Kim

Phô GD phông QLMT- HT
Phô Giâm dôc phông CSKH

Tr4m truông tr4m câp và xù ly nu6c

Dôi phô dQi Duy tu - Xây

dpg

Quy ché tàm viÇc và Chucrng trinh D3i hQi

-

Ôttg Nguyën ViÇt Dûng thay mflt chù tça doàn bâo câo và xin y kién cô dông vè quy
chê làm viêc và chuong trinh dai hôi.

-

100% cô dôttg tham du Dai hôi thông nhât thOng qua Quy ctré tam viêc và chucrng trinh

Dai hôi.

rrr" BÂo

cÂo vÀ Nçr

DUNG

cÂc rù rnixn r{Eer rniNn DAr

Her

é

NQidung câcbâo câotrinhD4ihQi:
1.1 Ông Nguyên Truèrng Bâo Khânh - Tông giâm itôc trinh bày Bâo câo két quâ ho4t
kinh doanh nâm2016 và Ké ho4ch hopt dQng kinh doanh nâm2017.

1.

(Bâo câo cûa TGD dinh

c(

dQng

1.2 Ông Giang Vàn Doanh - dai diÇn Công ty TNHH Kiém torin E&Y ViÇt Nam trinh bày
bâo câo kiém toan Bâo câo tài chinh nâm2016 và Bâo câo tién dô sù dung vôn thu dugc tir

tf

dông lên 600

tf

rlông

.

(Bâo cdo kiëm toân tài ch{nh 2016 và bâo câo tién dç sr} dqng vtin dînh kèm)

1.3 Ông Nguyên ViÇt Dûng - Chù tich HDQT trinh bày Bâo câo ho4t dQng cùa HDQT nàm
2016 và tông kêt nhiÇm ky II (2012-2016).
(Bâo câo hoqt dQng cûa HDQT dïnh kèm)

1.4 ông Duong Minh NhW

-

Tryong Ban kiém soât trinh bày Bâo câo hoat dQng cùa Ban
kiêm soât nâm2016 và tông kêt nhiêm ky Il (2012-2016).

(Bdo cdo ctia ctia Ban kiém sodt dinh kèm)

ông Nguyên ViÇt Dûng - Chù tich HDQT, Chù toa doàn xin !'kién Dai hôi
,À
Â-^
dông cô ilông thuùng niên 2017 vlv bô sung tù trinh sô 16: "Chû trucrng cho phép Công ty

1.5 Tai d4i hQi,

dugc thqc hiÇn câc brit toân dièu chinh sO tiêu cùa bâo câo tài chinh nâm2015 dâ kiém toân
và duoc Dai hôi dông cô dông thuùng niên nâm 2016 thông qua dé phù hqp vôi Biên bân
kiém toân Nhà nuôc ngày 25 thâng 11 nàm 2016 ci,r- Kiém toân Nhà nuôc khu v.uc IV".
rc}% cô dôtrg cô mflt tai Eai HQi dông y bô sung tù trinh sô 16 theo dè nghi cùa Chù toa
doan.

2.

Bàu HEQT, BKS nhiÇm kj'

III

(2017 - 2022)

2.1 Ông Nguyên ViÇt Dûng - Chri tich HDQT trinh D4i hÇi dông cô dông thuùng niên2017
v/v bàu Hôi dèng quân tri, Ban kiém soât nhiÇm kj' III (2017 - 2022).
216
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S

kem)

dqt phât hanh cô phiéu tàng v6n dièu lê tùr 300

tuc

trang

(Tà trinh sô

I

và tù trinh sô 2 dinh kèm)

2.2. Cô dông dâ thông qua nQi dung tô trinh sô

I và tù trinh sô 2vûity lê dông i

100 %

2.3.8àTràn Th! Kim Tuyén - TM. Ban bàu cù lên ptrô Uién quy ché bàu cù và hu6ng dân cô
dông câch thrîc bàu cù.

2.4.Daihôi tién hành bàu thành viên HDQT và Ban kiém

3.

-

4.

soât nhiêm

ky III (2017 - 2022).

Câc tù trinh HDQT trinh D4i hQi:

Tù trinh sô 3: Bâo câo két quâ ho4t dQng nàm 2016 cin TGD; Bâo câo két quâ ho4t
dông cria HDQT và BKS nhiêm ky II (2012-2016); Bâo câo kiém toân Bâo câo Tài
chinh nâm 2016; Bâo câo tinh hinh sù dpng v6n thu ducvc ttr dqt phât hanh cô phiéu
r -.À
tàng vôn diêu lÇ tir 300 fj'dông lên 600 tf dông;
Td trinh sô 4: Phuong ân phân pfrOi tqi nhufn nâm2016;
Tù trinh sô 5: Bâo câo vè viÇc hoàn trâ (bô sung) chi phi IPC dâ dàu tu tai dç ân KCN
HiÇp Phuôc Giai do4n2;
Tù trinh sô 6: Kê ho4ch ho4t dQng nâm2017;
Tù trinh sô 7:Bâo câo viêc thçc hiÇn chi trà lucrng/thù lao HDQT- BKS nàm 2016 và
Ké ho4ch chi trâ lucrng/thù lao HDQT- BKS nàm 2017;
Tù trinh sô 8: Chon dcrn vf kiém toân BCTC nâm2017;
Tù trinh sô 9: Chri truong dàng kf giao dich cô phiéu HPI;
Tù trinh sô 10: Gôp vôn dàu tu thành lflp Công ty CP Công nghiêp - Tiép vân Hiêp
Phuôc;
Tù trinh sô 11: Gôp vôn dàu tu thành lap Công ty Cô phàn Câng Hiêp Phuôc;
Tù trinh sô 12: Nh4n chuyén nhugng phân vôn gôp cria IPC tai SPCT;
Tù trinh sô 12A: Dàu tu tài chinh vào Công ty Cô phàn Long Hâu;
Tô trinh sô 14: Bô sung ngành nghè hoat dQng và sùa dôi dièu lê cùa Công ty;
Tù trinh sô 15: Phât hành cô phiéu tàng vôn dièu lÇ tù 600 tj dàng lên 1.000 tf dông;
Tù trinh sô 16: Chri truong cho phép Công ty dugc thpc hiên câc brit toân dièu chinh sô
liÇu cùa bâo câo tài chinh nàm 2015 dâ kiém toân và dugc D4i hQi dông cô dông thuùng
niên nàm 2016 thông qua dé phù hcr,p vôi Biên bân kiém toân Nhà nuôc ngày 25 rhâng
11 nàm 2016 cinKiém toân Nhà nuôc khu vuc IV
Q{Qi dung cdc tù trinh dinh kèm)

Diên tlàn cô dôog: Câc cô dông không cô y kién gi thêm"

Két quâ bàu HDQT, BKS nhiÇm kj'III và két quâ biéu quyét thông qua nQi dung câc
tù trinh:
s.l Két quâ.bàu HDQT nhiÇm kj'III Q0t7 -2022)z
(Tqi thùi diém bàu ctr, cô.79 gô dông và dqi diên cô dông rheo ùy quyàn, dqi diên cho

5.

44.460.952 cô phân cô quyên biêu quyêt tqi dqi haù.
Sô phiéu phâtra
:79 ptnéu, dai diên cho 44.460.952 cô phàn
Sô phiéu thu vào
: 76 phiéu, dpi diÇn cho 44.459.986 cô phàn
,.^
^t
uo pnreu nqp lç
: 75 phiéu, itai diÇn cho 44.458.653 cô phàn

-

Sô phiéu không hqp

lê

: 01 phiéu, dai diÇn cho 1"333 cô phàn

Danh sâch thành viên trung cù HDQT nhiêm ky
cao xuong map, gom:

STT
1

2
-1

4

llo và tên
Ons Tê Tri Dûns
OneNzuvên Truùne Bâo Khânh
One Trân Dàne Linh
Bà Trân Einh Thu Nhi

III

(2017

-

2022) theo

Sô phiêu bâu

50.723.5s8
s0.062.934
44.780.357
44.778.005

Tf

tj' lê trung cù tu
tÇ

trûng cû
1I4,090Â

t12.60%
100.72%

r00.7loÂ
316

trang

,04
:NG

ipr
ôr{c

PP
'e!

-T^F

BàNzuvên Thi Binh
Bà Pham Thi Viêt
One Huùnh Bâo Dric

5
6

7

5.2

Két quâ bàu BKS nhiÇm k)
phâtra

41.7r3.133
37.t28.67r
3s.831.996

93.82%
g3,5loÂ
80.s9%

II | (2017 -2022)

79 phréu, dai diÇn cho 44.460.952 cô phàn
76 phiéu, dai diçn cho 44.459.986 cô phàn
Sô phiéu thu vào
,.i
^i
76 phiéu, dai diÇn cho 44.459.986 cô phàn
so ptueu nqp lç
00 phiéu, dai diên cho 00 cô phàn
Sô phiéu không hcr,p lê
Danh sâch thành viên trung cù BKS nhiÇm ky III (20T7 - 2022) theo rj' lÇ trung cù tù cao
xu6ng thâp, gèm:
Sô phiéu

STT
I
2
-t

5.3

-

Ho và tên
Ons Ducrns MinhNhut
One Vô Tuân Anh
Ons Nzuyên Quôc Dûne

Tû lê trûns cir

Sô nhiêu bâu

44.627.694
44.498.s07
44.222.850

100.38%
100.08%

99.46%

Két quâ bàu.Chû tich HDQT và Truông Ban Kiôm Soât:
Sau khi cô két quâ bàu HEQT và BKS, câc thành viên HDQT, BKS dâ tién hanh hçp dé
bàu Chù tich HDQT, Phô Chù tich HEQT, Truông BKS nhiÇm kj' III (2017 - 2022) và
Uô ntriÇm TGD Công ty.

-

Càn cir két quâ phiên hgp cùa HEQT và BKS, ông Nguyên Truùnrg Bâo Khânh thay
màt chù toa doàur thông bâo vôi Dai hôi vè tét quâ bàu Chù tich HEQT và Truông BKS

sau:

nhu
Ông Tè Trf Dûng dugc 100% thanh viên HDQT tin nhiÇm bàu giù chric Chù
HDQT và Ông Tràn Dàng Linh duoc 100% thanh viên HDQT tin nhiÇm giir chric
Phô Chri tich HDQT nhiÇm kj, III (2017-2022t té tu ngày 291412017.
o 100% thành viên HDQT théng Àât tiép tuc bô ofriê* ông Nguyên Truènrg Bâo
Khrflnh giir chric Tông Giâm Dôc Công ty Cô phàn KCN Hiêp Phuôc.
o I00% thanh viên BKS thông nhât bàu Ông Ducrng Minh NhFt giù chrîc Truông Ban
kiém soât nhiÇm ky III (2017-2022) ké tù ngày 291412017.

o

5.4
STT

tich

Két quâ biêu quyét thông qua nQi dung câc tù trinh:

rf lÇ tlông f

NQi dung

1

Thông qua Bâo câoho1t dQng nàm 2016, Bâo cira HDQT, BKS,

100%

r00%

2

Thông qua Bâo câo kiêm toan Bâo câo tài chfnh nâm2016, Bâo câo tinh
hinh sù dung vôn trong dgt phât hành cô phiéu tàng vôn dièu lê tu 300

J

tû lên 600 t{'
Thông qua Phucrng ân Phân phôi lqi nhufln nâm2016

t00%

4

Thông qua viÇc hoàur trâ chi phi dâu tu KCN HiÇp Phu6c CtE 2 cho IPC

100%

5

Thông qua Kê ho4ch ho4t dQng kinh doanh nâm2017

r00%

6

Thông qua Chi trâ thù lao HDQT-BKS (TH 2016 -I<LI2AI7)

100%

7

Thông qua viêc chçn dcrn vi kiêm toân bâo câo tài chinh nâm2017

100%

8

Thông qua chri truong Giao dich cô phiéu tai UpCoM

T00%

9

Thông qua viêc gôp vôn thanh lQp Công ty CP Công nghiêp
HiÇp Phuôc

-

Tiêp vfln

r00%

416 trang

tÈ
--\
TY
rÀn
NGI

HU(

6,
::/

10

Thông qua viêc gôp vôn thàxh lâp Công ty Cô phân Cang HiÇp Phuôc

r000Â

11

Thông qua viÇc Nh{n chuyên nhuqng vôn gôp cira IPC t4i SPCT

r00%

I2

Thông qua viÇc Mua cô phiéu cria Công ty Cô phàn Long Hflu

13

Thông qua viÇc Bô sung ngành ngtrè nnfr doanh và sùa eôi Aièu
Công ty Cô phàn KCN HiÇp Phuôc
Thông qua viÇc Phât hành cô phiêu tàng vôn diêu lÇ (600

l4

1.000

tf

ti

99,9970
1ê

cùa

dông lên

104%

dông)

Thông qua viêc Công ty dugc thlrc hiÇn câc brit toân diêu chinh sô liÇu
cria bâo câo tài chinh nàm 2015 dâ kiém toân và dugc D4i hôi dàng cô

l5

100%

r00%

dông thuùng niên nâm2016 thông qua dé phù hqp vôi Biên bân kiém
toân Nhà nuôc ngày 25 thang 11 nàm 2016 ctnKiém toân Nhà nuôc
khu vuc IV

6.

Thông qua Ngh! quyét itçi hQi:

-

Bà Lâm Thi Hoàng Diêm dqc du thâo Nghi quyét Dai hôi dàng cô dông thuùng niên
2017;

-

100% cô dông tham dp dông y thông qua dg thâo Nghi quyét Dai hQi cô dông thuùng

niên2017;

-

Câc Bâo câo, tù trinh, biên bân kiém phiéu.. " là mQt phàn không thé thiéu cira Biên bân

-

Biên bân này

1à

\\

'?

Dai hqi Dàng Cô Oông Thuùng Niên 2017;
càn cri dé ban hành Nghi quyét cùa D4i hôi cô dông thuùng niên 2017.

7. ông Nguyên ViÇt Diing -

thay m{t chû tga tloàn - tuyên nii fé m4c D4i hQi tlàng
ilông thuùng niên nâm2017 cûa Công ty Cô phàn Khu công nghiÇp HiÇp Phuô,c.

516

cô

trang

\
)

rrÊt

)bl

Dai hQi két thtc hic 13h00 cùng ngày.

Biên bân Dai hôi dông cô dông thuùng niên 2017 duqc lâp thành 03 (ba) bân, môi bân gàm 06
trang, cô giâ tri phâp ly nhu nhau và ducrc-giao cho:

IV . cut

Chù tqa

doàn

ty
Luu Thu ky HEQT
Luu hô

scy

Công

: 01 (mQt) bân
: 01 (mQt) bân
: 01 (mQt) bân

r.f cûl cHû ToA EoÀN vÀ rntJ rY ooÀN
CHU TOA DOAN

Chfr ky
/1

Ông Nguyên ViÇt Dûng

Ong Nguyên Truùng Bâo Khânh

Ong Ducrng Minh NhFt

\

THII x''f ooÀN

]-o

/*
èl

Bà Lâm Thi Hoàng Diêm

Bà Nguyên Thi Lê Uyên

616

trang

