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PAl HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN 2022 

22/ BB-HIPC-DHDCDTN TP. H C/il Mink ngày 15 tháng 8 nàin 2022 

p m nay, vao lüc 08h30 thir hai ngày 15/8/2022, t?i  Hi trthng Cong ty Co phAn KCN I-1kp 
Phcc, dja clii: Khu B, Dung s 1, KCN Hip Phuâc, xà Hip Phizàc, huyn Nba Be, TP. H 
ChI Minh, Cong ty C phtn KCN Hip Phuc tin hành Di hi dng c dong thuông niên 
2022. 

1. Co cu ci dông cüa cong ty ti ngày cht danh sách thirc hin quyên tham dy 
DHDCDTN 2022 

- TInh dn ngày cht danh sách c dôngthi,rc hin quyn tharn di,r Dai  lii (ngày 18/7/2022): 
Tong s c dông có quyn tham dir di hi là 291 c dông, s hüu 60.000.000 c phn 
có quyn biu quyt. Grn: 

• 04 phãp nhân, s htru: 44.355.778 c phAn có quyn biêu quyt, chirn t l 

73,926%. 
• 287 cá nhân, sà htxu: 15.644.222 Co phn Co quyên biêu quyOt, chiOrn t' 1 

26,073%. 

2. Thành phân tham dir: 
- Các c dông/ dai  din theo üy quyn cña c dông; 
- Thành viên HDQT, Thành viên BKS, Thãnh viên Ban TGD; 

Khách mdi: 

• Ong Lê Tan Ciiing — Chrc vv: Phó Tng giám dc Cong ty TNHH MTV Phát trin 
Cong nghip Tan Thuin. 

• Ong Nguyn bang Anh — Chi'rc vii: Tnring phông Kirn loan Cong ty TNHH PwC 
Vit Narn. 

Các 1rng cir viên tharn gia bu HDQT, BKS Nhim kS'  IV (2022-2027); 
Phi trách các phông, dôi, trtm cüa Cong ty. 

3. Báo cáo thâm tra tu' cách dai biêu: 
Ong Ducing Mmli Nhrt thay rnit ban thArn tra tu cách dii biu báo cáo D?i  hôi v kt 
qua thãm tra tir cách d?i  biu tham dir Dii lii dèng c dông thithng niên 2022 cüa Cong 
ty C phii KCN Hiip Pbuc. 
• SO 1ucmg Dti biêu tharn gia: 58 
• S 1ucng Dti biu iiy quyn: 16 
• Dti din cho: 59.344.899 phiêu biu quy& chirn: 98,9082% tang s phiu biu quy& 

cüa tht câ c dông có quyn biu quyt. _.-Y 



• Can cir theo quy djnh cña Lut hin hành và Diêu 1 cong ty, Dui hi dông cô dOng 
thung niên Cong ty CO phlIn Khu cong nghip Hip Phuàc Nãm 2022 vâi thành 
phân tham dir nhu trên là hqp 1 và dU diu kin tin hành Dti hi. 

• Báo cáo kim tra ui cách Dii biêu dugc lIp lii 08 gii 30 phñt ngày 15 tháng 8 nãm 

2022 và dä duçc báo cáo cOng khai trinc D?i  h)i. 

A. THÔNG BAO yE ClAY IJY QUYEN CEJA BA HO TH! HÔNG HiNH —CHU TICH 

HDQT 
Ba Tràn Thj Kim Tuyn — Thay mtt BTC báo cáo tOi di hi vic bà H Thj Hng Hnh 
— Chü tich l-IDQT vi có l' do khách quan nên không th trirc tip diu hành Di hi. Ba 
H Thj I-Ing Hnh dà có giy üy quyn cho Ong Nguyen Van Thjnh - TV I-IDQT thay rnit 
bà Hanh diu hành dai hOi vâi tu cách chü toa dai hôi. 

B. NHAN SJ DIEU HANH, QUY CHE LAM VlC VA CHUONG TR1NH DI 119! 
I. Nhân sir diu hành dai hôi 
1. ChU t9a d?i  hi d cr và 100% tng s phiu biu quyt cCia tht cá các c dOng tham dr và 

biu quyt tii Di hi dà tan thành thông qua s luçing và nhân sir chü t9a doàn, gôm: 

1) Ong Nguyen Van Thjnh — TV HDQT dng thai là chü tpa phiên h9p DHDCDTN 
2022 theo üy quyn cüa Ba Ho Thj Hông H?nh 

2) Ong Vu DInh Thi — TV HDQT, Tong giám dc 

2. ChU t9a doàn dê th và 100% tOng so phiêu biêu quyêt cáa tat cá các cO dOng tham dir va 
biu quyt ti D?i  hi dä tan thành thông qua s lugng và nhân sir thu k doàn, gm: 

1) Ba Phan Thi Thanh Van — Thu k' Ban TOng giám dc 
2) Ba Nguyn Thj Lé Uyên — Nhân viên phOng Kinh doanh tiêp thj 

3. Chü t9a doàn dê ccr và 100% tOng sO phiëu biêu quyêt cUa tat cá các cO dOng tham dir và 
biêu quyt t?i  Di hi dä tan thành thông qua s hiqng va nhân sr Ban kiêm phiu, Ban 
Bàu cfr d?i  hôi, gOm: 

1)  Ong Dtng Minh Sang — GD phOng Kinh doanh tip thj (tO trixng) 
2)  Ong Ha Minh Thin — GD phông QLMTHT 

3)  Ong Nguyn VO Ng9c Huy — Phó GD phông QLMTHT 
4)  Ba Trn Thj Kim Tuyên — GD phông CSKH 
5)  Phim Thi Ha Linh — NV PhOng Kinh doanh tip thj 

4. Chü t9a di h)i - Ong Nguyn Van Thjnh - báo cáo vii Di hi v vic nam nay, Cong ty 
d lam vic vOi COng ty CO phn Chrng khoán FPT (FPTS) dé M trçY Ban to chtrc (BTC) 
trong cong tác t chrc D?i  hi, dc bit FPTS së M trçY BTC trong cOng tác kiêm phiêu 
biêu quyét và kiCm phiu bu ccr. Do do, Ban thãm tra ti.r cách dui biêu, Ban kim phiu, 
ban bu cr s lam vic càng vâi sir h tr cüa Cong ty C phn Chirng khoán FPT (FPTS) 
d Dui hi din ra duçc rninh bich, hiu qua va tit kirn thai gian. BTC nam nay cüng d 
thrc hin vic quay phim sut thñ gian dii hi din ra. 



II. Quy ch lam vic và Chtrong trInh Bi hi 
Ong Nguyn Van Thjnh - Chü t9a dii hi dã báo cáo và xin kin ct dông yE Quy 
ch lam vic và chwng trinh d?i  hi. 
(Quy chl lam vic và chuong trInh dgi hôi dâ dztçrc dàng tái trên website cüa cong ty 
và duac in trong tài lieu Dai ho:). 
t kién cza ông Dirong Minh Nhyt: Can cü theo chucng trinh c1i hOi  và phiu dE cCr 
cüa nhóm c dông Ba D Thj Thanh Thi.iy yE vic dE ccr Tôi vào Ban kim soát nhim 
k5' IV (2022-2027). Tuy nhiên, trong th?i gian sp tâi, Tôi b.n vic cá nhân nên ngay 
tai DHDCD horn nay, Tôi xin rat khOi danh sách üng cü thành viên Ban KiEm soát 
nhim k' IV (2022-2027). 
i'1dn cüa bà D3 Thj Thanh Thzy: Tôi thay mt nhóm c6 dông dE cü ông Duang Minh 
Nhrt vào Ban Kiêm soát nhim k5' IV (2022- 2027) ton tr9ng kin cüa ông Nhirt, do 
do nhóm c dOng s không tip titc dE ccr ông Dung Mmli Nhrt. 
tkiln cüa chz tQa: Xét thy day là nguyen vQng cüa cá nhân tmg ccr viên và cüa nhóm 
c dông dE cü, do dO ChCi t9a doàn th6ng nh& ghi nhn ' kin cUa Cng cCr viên và di 
din nhóm c dong dE cCr ông Ducing Minh Nhirt dE ông Duorng Minh Nhig nit khOi 
danh sách üng cir vién bu Ban kiEm soát nhim k5' IV (2022-2027). Ni dung nay lien 
quan dn t?1 trinh s6 07/2022/TTr-HIPC-HDQT. Do do Di hi Se thão lun k hcin v.n 
dE nay khi trInh Dai  hi t?Y trinh sO 7. 
100% tng s6 phiu biu quyt cUa tht cá các c dông tham dir và biEu quy& ti Di 
hi dä tMng nMt thông qua Quy ch lam vic và Chuong trInh Di hi. 

C. BAO CÁO VA NO! DUNG CAC T TR1NH HDQT, BKS TRINH Bk! HQI 

Ni dung các báo cáo trInh BHDCDTN 2022: 
1. Ong Nguyn Van Thnh báo cáo v&i Dti hi yE vic DHDCDTN 2020 và 

DHDCDTN 2021 chua thông qua các báo cáo sau: 
i. Báo cáo cüa TGD yE KEt qua hot dng näm 2019 - Ké hoich hoat dng nAm 

2020; 
ii. Báo cáo cüa TGD yE Kt qua hoat dng nãm 2020 - Kê hoich ho?t dng nàrn 

2021; 
iii. Báo cáo hot dng cüa HDQT näm 2019, nAm 2020, 
iv. Báo cáo hoat dng cüa BKS nãrn 2019, 2020. 
v. Báo cáo tài chmnh kiErn toán närn 2019, Báo cáo kiEm toán báo cáo liEn d sCr 

diing vn tir dçit tang v6n diEu 1 näm 2019. 
vi. Báo cáo tài chInh kiEm toán nãrn 2020, Báo cáo kiErn toán báo cáo tiEn dO si'r 

dung vn ttr dqt tang vn diEu l näm 2020. 
Toàn bO nOi dung các báo cáo nêu trên dã duçic cong b thông tin trén website cUa 
cong ty m1c tài 1iu DHDCDTN 2022, dng thri duqc in trong tài lieu Dai hOi. Tai 
dai hOi nay, dE tiEt kim th&i gian, mOt  s báo cáo sê không duqc trinh bay chi tiEt. 
Qu dai  biêu tham khâo các tài 1iu nêu trên trong cuM tài lieu dai hOi và  Dai hOi së 
dành th?yi gian dE dai  biEu thào lun yà thông qua các báo cáo trén vào phAn sau cüa 
chucvng trInh. 
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2. Báo cáo cüa Tang giám d6c ti DHDCDTN 2022 
Ong Vu DInh Thi — Tng giám dc trIrih bay: 
- Báo cáo k& qua hoit dng kinh doanh näm 2021. 
- K hoach hot dong kinh doanh näm 2022. 

(Báo cáo cza TGD dInh kern) 

3. Báo cáo hoat dng cüa HDQT 11am 2021 

Ong Nguyn Van Thlnh - Thành viên HDQT trInh bay Báo cáo hoat dng näm 2021 
cüa HDQT. 

(Báo cáo hoat dong cza HDQT nám 2021 dInh kern) 

4. Báo cáo hotit  dng cüa Ban kiêm soát näm 2021 
Ong Dirong Minh Nht — Tnthng Ban kim soát trInh bay Báo cáo hoot dng cña 
Ban kim soát nAm 2021. 
(Báo cáo hoat d5ng cza Ban kkm soát nárn 2021 dInh kern) 

5. Báo cáo tài chinh kim toán 2020 và Báo cáo kim toán Báo cáo tiên d sti' thing 
vn thu dirqc tIr dçvt phát hành cô phiêu tang von diêu 1 tu 300 ty dng len 600 

., A ty dong nam 2020 

Ong Nguyn Hoang Anh - dai  din Cong ty TNHH PwC Vit Narn trInh bay: 

- Báo cáo kim toán Báo cáo tài chinh näm 2020; 
Báo cáo kim toán Báo cáo tin dO s dung vn thu thrqc tü dçct phát hành c 
phiu tang vn diu lê tr 300 t dng len 600 t' dng näm 2020. 
(Báo cáo kkrn toán tài chinh 2020 và Báo cáo kkm toán Báo cáo tiln d sz ding 
vn nàrn 2020 dInh kern). 

II. Các tr trInh HDQT, BKS trinh DHDCDTN 2022: 
1. Ong Vu DInh Thi — TGD, TVHDQT, Thành viên chü t9a doàn - trInh bay fbi 

dung t?r trInh: 
Ti trInh s 1: Thông qua Báo cáo tài chInh kim toán nAm 2019; näm 2020; Báo cáo 
kim toán tin dO sü diing vn thu di.rçic ttr dçit phát hành c phiu tang v6n diu 1 
näm 2019, näm 2020; 
Th trInh s6 2: Thông qua Báo cáo cüa TGD v Kt qua hoat dOng nAm 2019 - Kê 
hoach hoat dOng nAm 2020; K& qua hoat dOng  näm 2020 - K hoach hoat dung nAm 
2021; Báo cáo hot dng nam 2019, nãm 2020 cüa HDQT và Báo cáo hoat dng näm 
2019, näm 2020 cüa BKS; 

- Ti trInh s6 3: Thông qua Phucmg an phân ph& lçi nhuân nAm 2019 và nAm 2020; 
2. Ong Nguyn Van Thjnh — TV HDQT, Chü tça di hôi - trinh bay nOl  dung to' 

trinh: 
Ti trInh s 4: Thông qua thtrc hin chi trã luanglthü lao HDQT, BKS, thu k HDQT 
näm 2021 và k hoach chi trã krcng/thü lao HDQT, BKS, thu k HDQT näm 2022; 

- Ti trinh s 5: Thông qua K hoch hot dOng  kinh doanh näm 2022; 



3. Ong Duo'ng Minh Nhrt- Thành viên chuyên trách phii trách BKS - trInh bay noi 
dung to' trInh so 6: Thông qua vic ch9n don vj kiêrn toán Báo cáo tài chInh näm 
2021, nãm 2022; 

4. Ong Nguyn Van Thinh — TV HDQT, Chü t9a dii hi - trInh bay nôi dung to' 
trInh s 7: Thông qua vic bAu HDQT, BKS nhim k9 IV (2022-2027); 

Lien quan dn miic s 7 ti t trinh sè, 7: Danh sách IiJ'ng ci:r viên tharn gia bu BKS 
nhim kS'  IV (2022-2027) Ong Thjnh nêu 1?i  nguyen vong cila ông Dtzang Mmli N1wt 
và d nghj di hi có 9 kin di vci vic xin rñt khOi danh sách iirng cir cüa ông Diiong 
Minh Nhut. 

- Không cô dông nào có 9 kin khác. 
- Ong Thjnh kt 1un: T?i trInh s 7 tai  rniic s 7 Se có sir thay di so vâi tài 1iu dâ 

Cong b thông tin và dä duc in trong tài 1iu Dti hi. Danh sách IiJ'ng cO viên bu 
BKS nhitm k9 IV (2022-2027) së chi gm 4 liTng cir vien nhu sau: 

STT Ho ten 
Thông tin v cô dông d cu 

Ten cô dông dé cii' S CP s& hu'u Ty 1IVDL 

I Nguyn Kin Tan COng ty TNHHMTV 
PTCN Tan Thuân 24.326.178 40,544% 

2 Nguyn Quc Dung 

3 LêVanCông 
Cong ty CP Du ti.r Xây 
dirng TuAn Lc 20.000.000 33,333% 

4 Lê Nguyn Khánh Ngoc 
Nhórn cô dOng do bà 
Dng Thj Thüy lam d?i 
dién 

3.294.933 5,492% 

Chü t9a dai  hi dê nghj Ban kirn phiu, ban bAu cr in vã phát 1i phiu bAu BKS 

nhirn kS'  IV (2022-2027) d thay th phiu bu BKS phát Iic du gR. Toàn b phiu 
ban du se phái drçc thu 1ii trirâc khi phát phiu rnOi d không nhrn 1n. 

III. Diên dan cô dông: 
- Ong VU DInh Thi rni c dông/dii din c dông có 9 kin lien quan dn các ni dung 

báo cáo và ti trInh cUa Dai hôi. 
- ' kin cUa các c dông: Các c dông tham d Dui hi không có 9 kin gI them. 

IV. Htró'ng dn bO phiu thông qua ni dung các tO' trinh 
1. Ong Dng Minh Sang - Dii din Ban kiêm phiu — Ban b?iu cCr hi.rOng dn the l biu 

quyét thông qua nii dung 07 tä trInh cUa HDQT, BKS trinh DHDCDTN 2022. 
2. Ci dông tin hành bO phiu thông qua ni dung 07 t trInh. 
3. Ong Dng Minh Sang cOng bô Két qua biu quy& thông qua ni dung các t? trInh. 

K& qua ci th nhu sau: 
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STT Ni dung 

S phiêu có quyn biu quyêt tai OH 

S phiêu 
BQtán 
thành 

S phiu 
BQkhông 
tan thành 

S phiêu 
BQkhông 
có kin 

Si phiu 
BQ 

không 
hop I 

S phiu S phiu S phiu S phi&i 

34.999.155 0 24.351.609 0 

Thông qua Báo cáo tãi chInh kim 
toánnãrn 2019 T'Iê TIê0% T1ê T1ê0% 

58,97% 41,03% 

S phiu S phiu S phiu S phiu 

34.999.155 0 24.351.609 0 

2 
Thông qua Báo cáo tãi chInh kim 
toán näm 2020 

T lé T l 0% T' I T' I 0% 

58,97% 41,03% 

S phiu S phiu S phiu S phiu 

Thông qua Báo cáo kim toán tin d 
sCr diing vn thu dirçic ti dçt phát 

34.999.155 0 24.351.609 0 

3 hành c phiu tang vn diu I nãm T'10% T'l T'10% 
2019 58,97% 41,03% 

S phi&i S phi&t S phiu S phiu 

Thông qua Báo cáo kim toán tin d 
st'r ding vn thu &rqc tr dçt phát 

34.999.155 0 24.351.609 0 

4 hành c phi&i tang vn di&i I nam 
TS' 1  

58,97% 
Tl0% TS' 1  

41,03% 
T'I0% 

2020 

S phiu S phiu S phiu S phiu 

Thông qua Báo cáo cüa TGD v Kt 
qua hott dng närn 2019 - K hoic1i 

28.327.022 0 31.023.742 0 

hoat dng närn 2020 T' I T' 1 0% T' 1 TS' I 0% 

47,7282 % 52,2718% 

Si phiu S phiu S phiu S phi&i 

Thông qua Báo cáo cüa TGD v Kt 28.327.022 0 3 1.023.742 0 

6 qua hot dông nam 2020 - K hoach 
hotdngnain2021; T'I T'10% T'1 T'I0% 

47,7282 % 52,2718% 



7 
Thông qua Báo cáo ho?t dng nãrn 
2019cüaHDQT 

So phiu 

28.327.022 

S6 phiu 

0 

S p1iiu 

3 1.023.742 

S phiu 

0 

T1 
47,7282 % 

T10% T'Iô 
52,2718% 

T'Ié0% 

8 
Thông qua Báo cáo hot dmg nãrn 
2020 cüa HDQT 

S6 phiu 

28.327.022 

St phiu 

0 

S phiu 

31.023.742 

S6 phiu 

0 

T'! 
47,7282 % 

T'I0% Tl 
52,2718% 

T'Ié0% 

9 

Thông qua Báo cáo hoat dng nãrn 

2019 cia BKS 

S phiu 
34.999.155 

S pIiiu 
0 

S6 phiu 
24.351.609 

S phi&i 
0 

TI 
58,97% 

T'I0% T'I 
41,03% 

T'I0% 

10 

Thông qua Báo cáo ho?t &ng närn 
2020 cüa BKS 

So p1iiu 
34.999.155 

S p1iiu 
0 

S phiu 
24.351.609 

S phiu 
0 

TS'Ie 
58,97% 

T'I0% TS'l 
41,03% 

T'I0% 

11 

Thông qua Phuong an phãn phOi tcci 
nhuãn nãm 2019 

So phiêu 
34.999.122 

S phiu 
33 

SO phiu 
24.351.609 

S phku 
0 

T I 
58,97% 

T 1 
0,0001% 

T It 
41,03% 

T I 0% 

12 
Thông qua Phuang an phân phi Iqi 
nhuri närn 2020 

S phiu 
34.999.122 

S phiu 
33 

S phiu 
24.351.609 

- 

S phiu 
0 

T)' lé 
58,97% 

T)' lé 
0,0001% 

T lé 
41,03% 

T' lé 0% 

13 

Thông qua thi.rc hin chi trã 
!trcng/thii lao HDQT, BKS, thx k' 
HDQT narn 2021 va ke hoach clii tra 
hrong/thü lao HDQT, BKS, tim k' 
HDQT narn 2022 

S phiu 

59.345.965 

S phiu 

0 

S phiu 

4.799 

S6 phiu 

0 

T i 
99,9919% 

T 0% T' i 
0,0081% 

T' l 0% 



S phiu S phi&i S phiu S phiu 

59.346.098 0 4.666 0 

14 
Thông qua Kê ho?ch hoat dng kinh 

T' Iê T I 0% 13' le T' I 0% doanh nãm 2022 

99,9921% 0,0079% 

S pIiiu S6 phiu S phiu S phiu 

Thông qua vic chçn dan vj kim 
59.346.098 0 4.666 0 

15 toán Báo cáo tãi chinh nãm 2021, 

13' !ê 13' lé 0% 13' Iê 13' 1 0% nãm 2022 
99,9921% 0,0079% 

S phiu S phiti S phiu S phiu 

Thông qua ni dung to trinh SO 7 Ve 59.346.331 0 4.433 0 

16 vic bâu HDQT, BKS nhirn k' IV 

T 1 13' I 0% 13' lé 13' I 0% (2022-2027) 
99,9925% 0,0075% 

V. Ban HDQT, BKS nhim k' IV (2022 - 2027) 

1. Ong Nguyn Van Th!nh — TV HDQT, ChU t9a Diii hi - d nghj D?i  hi tién hành 
bu HDQT, BKS nhiêm kS'  IV (2022-2027). 

2. Ong Dang Minh Sang - di din ban kim phiu htràng dn c dông th 1 bitu cCr. 

3. Các cô dông tin hành bAu cir. 

4. Kêt qua bu cu: Ong Dng Minh Sang báo cáo két qua bAu c1r. Theo dO: 

4.1 Két  qua bu HDQT nhi&m kj' IV (2022 —2027): 

- S phiu phát ra : 67 phiu, di din cho 59.350.764 phiu cO quyn 
biu quyt 
Si phiu thu vào : 67 phiu, d?i  ditn cho 59.350.764 phiu có quyën 
biu quyt 

- S phiu hop lé : 62 phiu, d?i  din cho 59.348.303 phiu có quyên 
biu quyt 
S) phiu không hop 1 : 05 phiu, dti din cho 2.76 1 phiu cO quyn biu 
quyêt 
Danh sách thành viên tring cir HDQT nhim k' IV (2022 — 2027) theo t 1 trUng 
cir t1r cao xung thp, gôrn: 

STT Ho và ten S phiêu ban T I tráng cfr 

1 PhmTrungKien 77.001.828 129,7402% 
2 Truang Cong Nghia 64.808.418 109,1956% 
3 VU DInh Thi 56.854.005 957932% 



4 Nguyn Van Thjnh 56.841.750 95,7726% 

5 TrnThjHanhTién 56.810.333 95,7196% 

6 Nguyn Thj BInh 53.946.431 90,8942% 
7 Hu'nh Báo Dtrc 49.03 8.047 82,624 1% 

4.2 KIt qua biu BKS nI:ini kj' IV (2022 — 2027) 
- S phiu phát ra 67 phiu, dti din cho 59.350.764 phiu có quyn 

biu quyt 

- S phiu thu vào 67 phiu, d?i  din cho 59.3 50.764 phiu có quyên 
biu quyt 
S phiu hçip 1 : 59 phiu, d?i  din cho 59.338.037 phiêu có quyn 
biu quyt 
Si phiu khong hçp 1 08 phiu, d?i  din cho 12.727 phiu cO quyn biu 
quyêt 
Danh sách thành viên trt1ng cCr BKS nhim kS'  IV (2022 — 2027) theo t' 1 trUng cCr 
tü cao xung thp, gm: 

STT Ho và ten S phiêu bâu Ty 1 tráng cur 
I Lê Van Cong 63.636.954 107,2218% 

2 LeNguynKhánhNgoc 41.270.461 69,5365% 

3 NguynKinTân 37.079.567 62,4753% 

VI. Thông qua Biên ban và Ngh quyêt di hi: 

- Ba Phan Thj Thanh Van dc di thão Biên bàn và Dtr tháo Nghj quyt D?i  hi 

dng c dông thu?Lmg niên 2022; 

- 100% tang s phiu biu quyt cüa tt cà các c dong tharn dçr và biu quyt tui D?i 
hi dã tan thành thông qua dr tháo Biên bàn và dir thão Nghj quyêt Dii hti c dông 
thr?yng niên 2022; 

- Dinh kern Biên bàn, Nghj quyt Di hi Dng C Dông Thtthng Niên 2022 là các 
Báo cáo, t trInh, biên bàn kirn phiu, biên bàn bAu cü... 

VII. Ong Nguyn Van Th!nh - chü tQa di hi - tuyên ho be mc Dai hi dông cô dông 
thuong niên näm 2022 cüa Cong ty Co phãn Khu cong nghip Hip Phuóc. 

Di hi kt thüc lüc 12h45 cüng ngày. 

Biên bàn Di hii dng c dông thring niên 2022 duçic 1p thành 03 (ba) bàn, mi bàn 
gm 10 trang, có giá trj pháp l' nhu nhau và duçic giao cho: 

- Chü t9a doàn : 01 (môt) bàn 

- Li.ru h s Cong ty : 01 (met) bàn 

- Luu Thu k HDQT : 01 (môt) bàn 
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D. CHUKY CUA CHU TQADOANVATHIXKDOAN 

CHUTQADOAN Chflk' 

Ong NGN VAN THINH 

Ong VU DINH TB! 

THIXKY DOAN 

Ba PHAN TH! THANH VAN Tii 

Ba NGUYEN THI LE UYEN 
I — I ii ' 

hi L-r (Ajjj 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

