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THÔNG TIN CHUNG 

CONGTY 

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phtràc ("Cong ty") là doanh nghip duc c phn 

hOa tr doanh nghip nhà nixàc, du?c hoat dng theo giy chüng nhn dang k kinh doanh 

Cong ty c ph.n s 4103007006 - Ma s doanh nghip: 0305046979 do S k hoach và Du 

tix thành ph H ChI Minh cp ngày 14 thang 6 nàm 2007 và the l.n thay di sau dO vài lan 

thay di gn nht là dang k thay di 1n thir 9 ngày 17 tháng 02 nàm 2020. 

C phiu cña Cong ty duçe chInh thrc giao djch trên thj trung UPCoM — san giao djch c 

phiu cOa các cong ty dui chüng chua niêm yt tai  Sâ Giao djch Chirng khoán Ha NOi 

("SGDCK HN"), vâi ma HPI theo Quyt djnh s 806/QD-SGDHN do SGDCK HN cp ngày 

26 tháng 9 näm 2017. 

Hoat dng chinh cüa Cong ty là xây dirng Va kinh doanh co sâ ha tng khu cong nghip tai 

Thành ph6 H ChI Minh; và cung cp djch vii cho khu ch xut, khu cOng nghip 

Tri sâ Cong ty dt tai  Khu Cong nghip Hip Phuàc, khu B, ththng s 1, xà Hip Phuâc, 

huyn Nhà Be, TP H ChI Minh. 

HQI DONG QUAN TRI 
Các thành viên cUa Hi dng Quãn trj trong k' và vào ngày 1p báo cáo nay nhix sau: 
Ba Ho Thj Hông Hanh  - Chü tjch HDQT 
Ong Nguyen Van Thjnh - Thành viên HDQT 
Ong Huinh Bào Dire - Thành viên HDQT 
Ba Nguyn Thj BInh - Thành viên HDQT 
Ong Mai Dang Khôi - Thành viên HDQT 
Ba Pharn Thj Viêt - Thành viên HDQT 
Ong Vu DInh Thi - Thành viên HDQT 

BAN KIEM SOAT 
Các thành viên cOa Ban kirn soát trong k5' và vào ngày 1p báo cáo nay nhii sau: 
Ong Throng Minh Nhirt - Thành viên BKS chuyên trách 
Ong Nguyn Quoc Dung - Thành viên BKS 
Ong Ho Nguyn Cong Khanh - Thành viên BKS 

BAN TONG GIAM DOC 
Các thành viên Ban Tng Giám dc trong kS'  và vào ngày 1p báo cáo nay nhii sau: 
Ong Vu DInh Thi - Tong Giárn doe 
Ong Hu'nh Bão Di.Tre - PhO Tong Giám doe 
Ba Nguyn Thj BInh - Phó Tong Giám doe 
Ong Giang Ngc Phixong - PhO Tong Giám doe 

NGIJOI DI DIN THEO PHAP LUJT 
Ngi.ri dai  din theo pháp lut cUa Cong ty vào ngày l.p báo cáo nay là Ong Vu DInh Thi. 



BAO CÁO TIEN DO stY DVNG  VON 

1. cO PHIEU PHAT HANH THEM 

Nghj quy& Di hi dng c dông thung niên nãm 2016 s 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 

ngày 03 thang 06 närn 2016 ctia Cong ty C phn Khu Cong Nghip Hip Phuàc 

("Cong ty") cia thông qua phuang an phát hành them c phiu d tang vn diu l tir 

300.000.000 VND len 600.000.000 VND, cii th nhu sau: 

> Phát hành 10.000.000 c phiu cho c dông hin hUu; và 

> Phát hành riêng lé 20.000.000 ci phiu cho nhà du tu chin luqc. 

Theo báo cáo kt qua chào ban c phiu ra cong chñng s 1519/2016/BC-HIPC-HDQT 

ngày 22 tháng 12 nãrn 2016 cüa Cong ty và Cong van so 8530/UBCK-QLCB ngày 26 

thang 12 näm 2016 cüa U ban chmg khoáng Nhà rnràc v vic xác nhn báo cáo kt 

qua phát hành them c phiu cUa Cong ty, k& qua phát hành cüa Cong ty nhu sau: 

> Phát hành them c phiu cho c dOng hin htru: Phát hành 10.000.000 c phiu 

vài giá phát hành bang rnnh giá 10.000 VND. 

> Phát hành riêng lé (phát hành cho nhà du tu chiên lugc): Phát hành 20.000.000 

c phik v61 giá phát hành 15.000 VND 

Tng s tin thu thrçrc tü dçit phát hành them c phiu nay là 400.000.000.000 VND 

2. PHUNG AN sili' DJNG sO TIEN HUY DQNG TU' DOT  PHAT HANH THEM CO 

PHIEU 

Theo Nghj quyt Hi dng Quàn trj s 25/NQ/HDQT/HIPC.16 ngày 22 tháng 7 nam 

2016, phung an sir d%ing vn ti dçit phát hành chi tiêt nhu sau: 

D VT: VND 

STT H4NGMIJC sO TIEN 

Phuong an sir ding s tin thu dUQC tu 
C dông hin hun 100.000.000.000 
Chi hoat dng thu?ng xuyên cüa Cong ty 
(luang, din, nuOc, hóa cht, ...) 

30.000.000.000 

Chi nhn chuyn nhixcng dAt 60.000.000.000 
Chi du tu xay drng hi tng 10.000.000.000 

Phiro'ng an sir ding s tiên thu thrç'c tw 
dt1 tác chin hroc 

300.000.000.000 

Chi nhn chuyn nhuqng dAt 240.000.000.000 

Chi du tu xây dirng h tang 60.000.000.000 

TONG CONG 400.000.000.000 
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2. PHISCNG AN SU D1iNG sO TIEN HUY DQNG TU' DOT  PHAT HANH THEM cO 

PHIEU (tip theo) 

Lily k dn ngày 31 tháng 12 nãm 2021 chua thiçic kim toán, Cong ty dã sir diing vn tir 

dçit phát hành nhu sau: 

DVT: VND 

H4NG MVC 

CHO Ki KE TOAN CHO NAM TAI 
TIYNGA Y GHINH KET 

7/11/2016 DEN THUC NGA y 
NGA V 31/12/2020 31/12/2 021 

LUFKE 

Chi hoit dng 
thii?mg xuyên cüa 
Cong ty (1ung, 
din, nuàc, 
hóa chit, ...) 

30.000.000.000 - 30.000.000.000 

Chi nhn chuyn 
nhucing dt 

238.479.873.483 265.800.116 238.745.673.599 

Chi dâu tii Xj 

dung h tang 
70.000.000.000 - 70.000.000.000 

TONG CONG 338.479.873.483  265.800.116 338.745.673.599  
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THUYET MINH BAO CÁO TIEN DQ S1 DUNG  VON 

1. COSOL1P 

Báo cáo tin d st'r diing vn thu duqc tr dt phát hành them c phiu cho c dong 

hin hthi và nhà du tix chin hic cüa Cong ty c ph.n Khu Cong nghip Hip Phijâc 

("Cong ty") dirçc 1p phñ hçip vài quy djnh ti Nghj djnh s 58/20121ND-CP ngày 20 

thang 07 näm 2012 ('Nghj cljnh 58") quy dinh chi ti& và huâng dn thi hành mt s 

diu cUa Lust  Chüng khoán và Luât sira &i, b sung mt s diu 1ut chirng khoán Va 

Nghi djnh s 60/2015/ND-CP ngày 26 tháng 06 näm 2015 cUa ChInh phü ye sira di, 

b sung mt s diu cüa Nghj djnh 58, và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 

1p và trInh bay Báo cáo titn d sir diing van. 

Báo cáo tin d sir ding vn duçc 1p trên Co sc thirc thu — thrc chi và là mt b phn 

trong tang dOng tin thu, chi cUa Cong ty. 

2. K[BAOCAO 

Báo cáo tin d sir ding vn &rçYc 1p cho vic sr d1ng vn thu ducc tr dqt phát hành 

them c phiu cho c dông hin hiu và nhà du tii chin hrqc d tang vn diu l tir 

300.000.000.000 VND len 600.000.000.000 VND, và vic sr diing vn tir ngày 07 

thang 11 näm 2016 dn ngày 31 tháng 12 näm 2021 

3. MIJC DICH SODT)NG BAO CÁO 

Báo cáo tiên d si.r diing vn chi dtrçc sir dicing d báo cáo tin d s1r diing vn theo 

Nghj quyt cüa Dai  hi dông c dông thi.r&ng niên so 13/NQ/DHDCD/HIPC/16 ngày 

03 tháng 06 näm 2016 và Nghj quyt Hi dng Quàn trj so 25/NQ/HDQT/HIPC.16 

ngày 22 tháng 07 nàm 2016. 

Báo cáo tiên d sr diing vn nay duc 1p d Cong ty báo cáo ti Di hi dng 

dong thutmg niên và báo cáo cho U' ban Chrng khoán Nhà nuàc theo quy djnh f 

thông tu 96/2020/TT-BTC duçc B tài chInh ban hành ngày 16 tháng 11 näm 20201 

vic Hucng dn cong b thông tin trên thj tnrng chirng khoán. Do do, báo cáo 

d sir diing vOn không nhäm trInh bay thông tin tin d s1r diing vn cho miic dfh 

khác. 

Ngithi Ip 

Nguyen Thành Tin 
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