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Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phu'ó'c 

THÔNG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty C phn Khu Cong nghiep Hiep Phu'&c (Cong ty"). tru'&c dày là doanh nghip nhà nu'&c 
dc c phan hóa, dc thành lap theo Luât Doanh nghiep cOa Vit Nam theo Giây ChU'ng nhan 
fJang k Kinh doanh s 4103007006 — Ma s6 doanh nghiep 0305046979 do S& K hoach Va Dâu tu' 
Thành phó H6 Chi Minh cp ngày 14 thang 6 nàm 2007 và theo càc Giy ChU'ng nhn Dang k' 
Kinh doanh diu chinh. 

Hoat dong chInh trong näm hiên tai cUa Cong ty là xay dcng vá kinh doanh c sO' h? tng khu cong 
nghip t?i  Thành ph6 H Chi Minh: và cung cp dich vu cho khu ch xuàt, khu cong nghip. 

Cong ty có trçi sO' chinh tai Khu B, Du'O'ng s 01, Khu Cong nghip Hip Phu'c, Xã Hip Phu'&c, 
Huyen Nhá Be, Thành ph6 HO Chi Minh, Vit Nam. 

HQI DONG QUAN TR! 

Các thành viOn cCia Hôi d6ng Quàn tr trong nãm và vào ngay lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ông Nguyn Minh TrI 
Ông Tê Tn DUng 
Ông Trn Dang Linh 
Ông Nguyn Van Thinh 
Ông HuS'nh Bâo DU'c 
Ba Nguyn Thj Binh 
Ông Nguyn Tru'dng Báo Khánh 
Ba Pham Thi Viét 
Ba Trn Dlnh Thu Nhi 

ChCi tich 
ChU tich 
PhO ChCi tich 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thánh viên 

b6 nhiêm ngày 11 tháng 10 nãm 2019 
mien nhiêm ngày 28 thang 6 näm 2019 
min nhiêm ngày 30 tháng 9 nãm 2019 
b nhiêm ngày 11 tháng 10 nãm 2019 

BAN KIEM SOAT 

Các thành viên cCia Ban kiém soát trong nãm và vào ngày 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ông DLng Minh Nhu't 

Ông Nguyen Quc Dung 
Ong VO Tun Anh 

Tru'O'ng ban 
Thành viên 
Thánh viên 
Thành viên 

mien nhiêm ngay 6 tháng 8 nãm 2019 
bt nhim ngày 6 thang 8 nàm 2019 

BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên Ban T6ng Giám d6c trong näm và vào ngay lap baa cáo nay nhu' sau: 

Ông VU Dinh Thi 
Ông Nguyen Tru'Yng Bào Khánh 
Ông Hu'nh Bào Dt:i'c 
Ba Nguyn Thi Blnh 
Ông Giang Ngpc Phu'ng 
Ông Dinh Van Tu'o'i 
Ông Nguyen Tn Phong  

Tong Giám dOc 
TOng Giám dOc 
PhO TOng Giám dôc 
Phó TOng Giám dOc 
Phó TOng Giám dOc 
PhO TOng Giám dôc 
Phó TOng Giám dOc  

bO nhiêm ngày 11 tháng 2 näm 2020 
hét nhiêm k' tO' ngày 6 tháng 2 nàm 2020 

mien nhim ngay 29 tháng 6 nãm 2019 

NGU'O'I DAt DIEN THEO PHAP LUT 

Ngu'&i dai  din theo pháp lut cUa Cong ty trong nàm vá vào ngay 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ông VU Dinh Thi TOng Giám dOc 
Ong Nguyn Tru'äng Bào Khánh TOng Giám dOc 

tO' ngay 11 thang 2 nãm 2020 
den ngay 11 thang 2 nàm 2020 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhim Hciu han  Ernst & Young Vit Nam là cong ty kiém toán cho Cong ty. 
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CO,NG TY 

CO PHAN 
KHU CONG NGHIEP 

HIEP PHLC 

at Ban TOng Giám dOc:j__. 

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'O'c 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám d6c Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phc (Cong ty) trInh bay baa cáo 
nay vá baa cáo tin do sO' dung  vn thu du'c tO' dot phat hãnh them c phiêu cho Co dOng hin 
hci'u va nhà du tu chiên lu'yc dO tang vOn diOu l tO' 300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 
VND (Baa cáo tiên dO sO' dung vOn"). 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban TOng Giám dOc chiu trách nhiêm lap Báo cáo tiOn d sO' dung  vOn phân ánh trung thç'c Va hp 
I' tlnh hInh sO' dung  vOn cOa Cong ty. 

Ban TOng Giám dOc chu trách nhim dam bâo vic các sO sách kO toán thich hp du'p'c ghi chép 
môt cách phO hp dO phân ánh hop l' tinh hinh sO' dung vOn thu du'oc tO' do't phat hânh them cO 
phiOu cho cO dOng hiên hO'u Va nhà dOu tu' chiOn lu'oc dO tang vOn diOu lé tO' 300.000.000.000 VND 
len 600.000.000.000 VND Va dam bao rOng Baa cáo tiOn d sO' dung vOn dà phán ãnh trung thu'c vá 
hcp l', phO ho'p vài cac quy dnh t?i  Nghi  d!nh  sO 58/2012/ND-CF ngày 20 thang 7 näm 2012 cOa 
ChInh phO (Ngh dnh 58') quy dinh chi tiOt vá hu'O'ng dOn thi hành môt so diOu cOa Luât chO'ng 
khoán và Luät sO'a dOi, bO sung môt sO diOu cOa Lut chcvng khoán, Ngh dnh so 60/2015/ND-CF 
ngáy 26 thang 6 näm 2015 cOa ChInh phO vO sO'a dOi, bO sung mtsO diéu cOa Ngh dlnh  58, và các 
quy dinh phap l lien quan dOn viêc lap và trinh bay Báo cáo tiên d sO' dung  vOn. 

VODlnhThi 
TOng Giám dOc 

Ngáy 25 thang 6 nãm 2020 

2 



SO tham chiu: 60795201/21166558-AUP 

BAO CÁO yE CAC PHÁT HIEN THU'C iE 

Kinh gü'i: Qu Co dông cüa Cong ty C 6  phan Khu Cong nghip Hiêp Phu'o'c 

Chüng tOi dã thu'c hiên cáo thci tuc thOa thuân tru'àc theo Phu ic Hcp dng sO 60795201/21166558 
ngày 25 thang 5 nàm 2020 Va nhu du''c trinh bay du'O dày v tin d sO' dung  v6n thu duc tiv dqt 
phát hánh them có phiu cho c dong hin hO'u va nhà du tu' chin luc d tang von dIêu l tO' 
300.000.000.000 VND len 600.000.000.000VND cOa Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c 
(Cong ty")tO' ngay 7 tháng 11 nam 2016 den ngay3l tháng 12 nàm 2019 du'c trinh bay tO' trang 5 
den trang 7 (sau day du'c gi chung là "Báo cáo tiên d sO' dung  vOn"). Cong vic cOa chOng tOi 
du'c th'c hiên phO ho'p vO Chun mrc kim toán Viêt Nam sO 4400 "Hp dong thy'c hin cáo thO 
tyc thOa thuàn tru'&c dôi vO thong tin tài chInh". Cáo thu tuc du'c thu'c hin chi nhm ho tr Cong ty 
trong vic dánh giá tInh phO hp cOa Báo cáo tiOn d sO' dung  vOn néu trén và du'c torn tat nhu' sau: 

1 ChOng tOi dã thu thap Báo cáo tiOn d sO' dung  vOn du'c 1p bO'i Ban TOng Giám dôc Cong ty; 

2. ChOng tOi dã d6i chi6u myc dich sO' dung  vOn nhu' giâi trinh cOa Ban TOng Giám dôc Cong ty v&i 
muc dIch sO' dung  vOn nhu' du'o'c phe duyet bO'i Ngh quyêt Dal hi dong cO dOng thu'ng niên sO 
13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 tháng 6 nàm 2016, Nghi quy6t HOi dOng Quán tr sO 
25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 thang 7 nam 2016 Va cáo ho sc tang von có lien quan; 

3. ChOng tOi dã thy'c hien  kiOm tra chi tiOt cáo chO'ng to' thu tiOn gop vOn Va chitin nhu' du'cyc liêt kê 
trong Báo cáo sO' dung  vOn dà du'o'c thu thap 6' Bu'O'c 1, vO'i cáo chO'ng tili' ké toán 06 lien quan 
nhu' ho dOng, hôa dan, chO'ng to', phiOu thu, phieu chi... 

ChOng tOl xin trinh bay kt qua ki4m tra nhu' sau: 

1. Báo cáo tin do sO' dung  vOn du''c lap bO Ban TOng Giám dOc Cong ty du'c trinh bay 6' trang 5 
Va 6 oOa báo cáo nay; 

2. Theo giâi trinh ccia Ban TOng Giárn dOc Cong ty, muc dich sO' dung von là d chi ho?t dng 
thu'o'ng xuyen ccia Cong ty (lu'ng. din, nu'àc, hóa chOt. ...), chi nhn chuyn nhu'p'ng dat, chi 
dàu tu' xay dy'ng ha thng. Myc dich nay dà phU hQ'p v&i Ngh quyêt Di hi dOng cO dOng thu'O'ng 
nien so 13/NQ/DHDCD/HlPC/16 ngay 3 tháng 6 nàm 2016, Nghi quyêt HOi dOng Quan trl so 

25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 tháng 7 nam 2016 Va cáo hO sc tang von có lien quan; và 

3. ChOng tOi dã thy'c hin kim tra chi tiOt sç phO hcp giCi'a cáo cho'ng to' thu tin gop vOn va chi tiOn 
v6'i các chO'ng to' kO toán 06 lien quan nhu' hp dOng, hOa dan, chO'ng tO', phi6u thu, phiêu chi... 
cho cáo nghiep vu oó giá trl 16'n ho'n mO'o trQng yêu. 
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W7 

Building a better 
working world 

Do các thO ttic neu trén khong lap thành mt cuc kiém toän hoãc soát xét báo cáo tài chinh theo các 
Chun mçi'c kim toán Vit Nam nen chOng tOi khong du'a ra su dm bào v Báo cáo sO' dung von. 

NOu chOng tOi thçrc hiên các thO tyc bO sung hoàc thçc hin mt cuoc kim toán hoc soát xét báo cáo 
tài chinh theo cáo Chun mu'c kiOm toán Vit Nam thi chOng tOi CO the phát hin du''c các vn dO khác 
dO báo cáo cho Cong ty. 

Báo cáo cUa chOng tOi chT sO' dcing cho mçic dIch báo cáo cho Oi hOl dOng cO dOng cCia Cong ty và Uy 
ban ChU'ng khoán Nhà nuc theo quy dinh t?i Chu'ng II, Lieu 8, Thong tu' sO 155120151TT-BTC ngáy 6 
thOng 10 nOm 2015 cOa BO tOi chinh vO vic HuO1ng dOn Cong bO thông tin trén thi tru'O'ng chO'ng khoOn, 
vO khOng du'c sO' dung cho bOt cO mçic dich nOo khOc hoc khOng du'p'c phát hOnh cho bOt cO' ben nOo 
khOc. Báo cáo nay nên du'c d90 mt cách riêng ré, vO khong lien quan t&i toOn b bOo cáo tái chinh 
cOa Cong ty. 

Cong ty Trách nhim Hu'u hn Ernst & Young Vit Nam 

TrOn Nam DOng 
PhO TOng Giárn dOc 
GiOy CNDKHN KiOm toOn 
SO: 3021-2019-004-1 

ThOnh phO HO Chi Minh, Vit Nam 

NgOy 25 tháng 6 nOm 2020 
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Cong ty C phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'O'c 

BAO CÁO TIEN eQ sL DUNG VON 
vào ngay 31 thang 12 nàm 2019 

1. CO PHIEU PHAT HANH THEM 

Nghj quytDi hi dng c dOng thäng nien nàm 2016 s6 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 3 
thàng 6 nãm 2016 cüa Cong ty Co phán Khu Cong nghip Hip Phc ("Cong ty') dã thong 
qua phu'a'ng an phat hành them CO phiOu dO tang vOn diu I tO' 300.000.000.000 VND len 
600.000.000.000 VND, cu thO nhu' sau: 

'- Phát hành them 10.000.000 cO phiOu cho CO dOng hiên hO'u; Va 

- Phat hành rieng lé 20.000.000 CO phiOu cho nhà du tu' chiOn Iu'o'c. 

Thea Baa cáo kOt qua chàa bàn CO phiOu ra cOng chUng sO 1519/2016/BC-HIPC-HDQT 
ngày 22 thàng 12 nãm 2016 cOa Cong ty và Cong van sO 8530/UBCK-QLCB ngay 26 thang 
12 nàm 2016 cOa Uy ban ChO'ng khoàn Nhà nu'&c vO vic xac nhn baa càa kOt qua phàt 
hành them cO phiOu cOa Cong ty, kOt qua phàt hành cOa Cong ty nhu' sau: 

- Phàt hành them cO phiOu cha cO dOng hin hQ'u: Phàt hành 10.000.000 CO phiOu vó'i giá 
phat hành bng mênh giá 10.000 VND. 

F Phàt hành riêng lé (phát hành cha nhà du tu' chiOn lu'Q'c): Phát hành 20.000.000 cO 
phiOu vi giá phát hành 15.000 VND. 

TOng sO tiOn thu du'o'c tO' dt phàt hành them cO phiOu nay là 400.000.000.000 VND. 

2. PHU'ONG AN SO' DUNG sO TIEN HUY DONG TO' DOT PHAT HANH THEM CO PHIEU 

Thea Nghi quyOt Hôi dOng Quân t sO 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 thàng 7 näm 2016, 
phu'o'ng an sO' dung vOn tt'j' dot phàt hành chi tiOt nhu' sau: 

STT HANG MUC 

I Phu'o'ng an sO' dyng so tiên thu du'ç'c tO' 
Co dông hin hU'u 

1 Chi hat dng thu'&ng xuyën cUa Cong ty 
(lu'ong, din, nu'O'c, hóa chOt, ...) 

2 Chi nhãn chuyOn nhu'cng dOt 
3 Chi dâu tu' xay dçng ha tang 

II Phu'o'ng an sO' dung so tiên thu du'ç'c tO' 
dôi tác chiên Iu'o'c 

1 Chi nhân chuy4n nhu'Q'ng dat 
2 Chi dOu tu' xây dçng ha tOng 

III TONG CONG 

VND 

s6 tiOn 

100. 000.000 .000 

30.000.000.000 
60.000.000.000 
10.000.000.000 

300.000.000.000 
240.000.000.000 

60.000.000.000 

400.000.000.000 
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11.880.843.600 

30.000.000.000 

224.516.324.243 

70.000.000.000 

324.516.324.243 

Chi hoat dOng thLthng 
xuyên cOa Cong ty 
(lu'o'ng, diên, nu'ác, 
hOa chet, ...) 
Chi nhân chuy4n 
nhu'ong dt 
Chi du tu' xây dy'ng h? 
teng 

TONG CQNG 

30.000.000.000 

236.397.167.843 

70.000.000.000 

" 336.397.167.843 

cO  PHAN 
XHU CONG NGHIP 

HIEPPIIIJdC 

Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c 

BAO cÁo TIEN DQ slY DUNG VON (tip theo) 
vào ngay 31 thang 12 näm 2019 

2. PHU'NG AN ScY DVNG SO TIEN HUY DQNG TU' DQI PHAT HANH THEM CO PHIEU 
(tip theo) 

Luy ké den ngây 31 thang 12 nám 2019, Cong ty dã sCr dvng  von tO' dot phát hành nhi.r sau: 

VND 

H?ng myc 

Cho kj' k toán tCr 
ngày 7 thang 11 nãm 

2016 den ngày 31 
thang 12 näm 2018 

Cho nãm 
tài chInh kt thUc 
ngày 31 thang 12 

nám 2019 Luk4 

Phan Xuãn TO' Qu9 
Ngu'09 lap 

Lu' Th Thu Van 
K4 toán tru'ó'ng  

Vu Dinh Thi 
TOng Giám dOc 

Ngáy 25 thäng 6 nàm 2020 
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Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c 

THUYET MINH BAO CÁO lIEN DO SC)' DUNG VON 
vào ngày 31 thang 12 nàm 2019 

1. CO' SO' TRINH BAY BAO CÁO TIEN SQ SC)' DJNG VON 

1.1 Co's&Ip 

Báo cáo tin dO sCi dung vn thu du'o'c tO' do't phát hành them c phiêu cho Co dOng hin 
hGu va nhà dáu tu' chiên lu'o'c ("BCTDSD von') cOa Cong ty CO phàn Khu Cong nghip 
Hiep Phu'àc (Cong ty") du'c lap phO ho'p vô'i các quy dlnh  ti Ngh dnh so 58120121N0-CP 
ngày 20 tháng 7 nãm 2012 quy djnh chi tiOt vá hu'&ng dn thi hành môt so diêu cOa Luãt 
chO'ng khoán va Luât sO'a dOl, bO sung môt sO diOu cOa Luât chO'ng khoán ("Nghj djnh 58"), 
Nghi dinh sO 60120151N0-CP ngày 26 tháng 6 nàm 2015 cOa Chinh phO ye sO'a dOi, bO 
sung môt sO diu ccia Nghi dlnh  58 Va CáC quy dlnh  pháp l' lien quan dn viêc lap Va trinh 
bay Báo cáo tiOn d sO' dung  von. 

Báo cáo tiOn d sO' dung vOn du'c lap trên c sO' thc thu — thu'c chi và là mt b phn 
trong tOng dOng tiOn thu, chi cOa Cong ty. 

1.2 Kybáo cáo 

Bào cáo tiOn dO sO' dung vOn du'o'c lap cho vic sO' dung vOn thu du'qc tO' dt phát hành 
them cO phiOu cho cO dOng hin hO'u vá nhà du tu' chiên luQ'c d tang vOn diêu l tO' 
300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND, và viêc sO' dung  vOn tO' ngày 1 thang 11 
nãm 2016 dOn ngáy 31 tháng 12 nàm 2019. 

1.3 Muc d'Ich sir dung báo cáo 

Báo cáo tiOn dO sO' dung  vOn chi du'c sO' dung dO báo cáo tiOn d sO' dung  vOn theo Ngh 
quyêt ?i  hi dong cO dOng thu'O'ng nien sO 13/NQ/DHDCD/HlPC/16 ngày 3 thang 6 nãm 
2016 va Nghi quyèt HOi dOng Quán tr sO 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 tháng 7 nam 
2016. 

Báo cáo tiOn d sO' dung  vOn nay du'Q'c lap dO Cong ty báo cáo D?i  hi dông cO dOng cO 
COng ty và Uy ban ChO'ng khoán Nhà nu'O'c theo quy djnh ti Thông tu' sO 155/2015IT 
BTC ngày 6 tháng 10 näm 2015 cOa Bô Tài chInh vO viêcj-lu'O'ng  dan cong bô thong tin tr 
thi tru'O'ng chO'ng khoán; vi thO, Báo cáo sO' dung  v. Jtie '. phU hp dO sO' dung  cF 
mucdich khác.

7 C0NG 

COPHAN 

KHU CONG NGHIEP 

IEP PHTI$C 

Phan Xuàn TO' Qu' 
Ngu'O'i lap 

LU' Thi Thu Van 
KO toán tru'O'ng 

VODlnhThi 
TOng Giám dOc 

Ngay 25 tháng 6 nàm 2020 
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