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S& 1g2022/TB-HIPC-TQD TP. H C'hI Minh, ngây 28 tháng 06 nám 2022 

THÔNG BAO 
V viêc buy danh sách c dông (ngày däng k5' cui càng 26/05/2022) 
dê thtrc hién quyên tham dir Di hi dông cô dông thu'ô'ng niên 2022 

KInh gü'i: Trung tam Luu k Chüng khoãn Vit Nam 

Ten T chic phát hành : Cong ty C phn Khu Cong Nghip Hip Phu'óc 

Ten giao djch : Cong ty C phn Khu Cong Nghip Hip Phuóc 

Ten vit tt HIPC 

Trii sâ chInh : Khu B, &rO'ng s 1, KCN Hip PhuOc, Xã Hip PhuOc, 

Huyn Nhà Be, TP. HCM 

Din thoui : 028 37800 350 Fax: 028 37800 341 

Ngày 6 tháng 05 nàrn 2022, Cong ty có Thông báo s 137/2022/TB-HIPC-TGD 
thông báo ye ngày dãng k cuôi cüng dê th?c hin quyên tham dir h9p Di hi dông cô 
dong thixng niên näm 2022 (ngay däng k cuôi cüng l ngày 26/05/2022). 

Cong ty xin thông báo dn Trung tarn Lru k2 Chüng khoán Vit Nam (VSD) v 
vic hUy danh sách cô dông (ngay dang k cuOi cüng 26/5/2022) dê thxc hin quyên 
tham dir h9p Di hi dông cô dong thuing niên näm 2022 theo Thông báo so 
137/2022/TB-HIPC-TGD ngày 06/05/2022 cUa Cong ty nêu trên. Cu the: 

Ten chirng khoãn : C phiu Cong ty Co phân KCN Hiêp Phiroc 

Ma chrng khoán : HPI 

Loti chrng khoán : C phiêu pM thông 

Mnh giá giao djch : 10.000 dng (Mu&i nghIn dng) 

San giao djch : UPCOM 

Ngay clang k cuôi cüng: 26/5/2022 

L do: Do Cong ty thrc hin thay diii thii gian ti chüc Dti hti dông c dông thuarng 
nien 2022 d fMi hi diiçic t chirc dUng trinh tir, thU t,ic theo quy djnh ye cong ho 
thông tin tài lieu nên Cong ty hUy danh sách ngày clang k cuôi cUng vào ngày 
26/5/2022 dê chOt lai danh sách cO cong thigrc hin quyên tham dir Di hi. 



NG fl DAI DIN PHAP LUAT 
,i5O4H. 

GIAM DOC 

Chüng tôi cam két v nhung ni dung nêu trên. Cong ty chüng tôi sè hoãn 
toãn chju trách nhiém triroc pháp mat nêu có vi phm. 

Noi nhan:  

-Nhixtrên; 

- CBTT; 

- Ltru: (HCNS, thai k,2 HDQT) 
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