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CÔNG BÔ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN DI.tN TU CUA

Uv BAN CHÛNG KHOÂN NHÀ xuoc VÀ sa GIAO DJCH CHÛNG KHOÂN TP. HCM

Kinh gui:

- Uy Ban chïrng khoàn nhà mroc,

- Sa Giao dich chïrng khoàn TP HÔChi Minh.

1.GIOI THI~U VÈ TO CHÛC CÔNG BO THÔNG TIN
1.Tên tô chire : CÔNG TY cà PHÂN CAO SU HOÀ BINH
2.Ma chïrng khoàn :HRC
3. Dia chi tru sa chinh : Âp7, xâ Hoà Binh, huyên Xuyên Môc, Bà Ria - Vüng Tàu

4. Di~n thoai : 02543.872104; Fax: 02543.873495.

II. NGUàI THVC Hl~N CÔNG BQ THÔNG TIN:
1.HQ và tên : Bành Manh Duc.

2. Dia chi: Âp7, xâ Hoà Binh, huyên Xuyên Môc, Bà Ria - Vüng Tàu

3. Di~n thoai di dông: 0913.668652; Ca quan : 02543.872104.
4. Loai thông tin công bô: 24h.

III. NQI DUNGCÔNG BO THÔNG TIN:
Ngày 06/11/2020, HÔi dông quàn tri Công ty ban hành Nghi quyêt sô 721/NQ

HDQTCSHB vê viêc vay v6n tai Ngân hàng TMCP Sài Gèm - Hà Nôi chi nhành TP. HÔ Chi
Minh. Theo do, Hôi dông quàn tri Công ty thông nhât cho Công ty vay vôn dê bô sung vôn luu
dông cho hoat dông san xuât kinh doanh.

Thông tin này da duce công bô trên trang thông tin diên tu cùa công ty vào ngày
06/11/2020 tai dtrèng dân http://horuco.com.vnlvi/quan-he-co-dong.html.

Chûng tôi cam kêt thông tin công bô trên dây là dung SlJ thât và hoàn toàn chiu trach
nhiêm tnréc phàp luât vê nôi dung cac thông tin da công b6.1.

Bà Ria - Vung Tàu, ngày 06 thémg Il nam 2020

Dinh kèm:

Nghi quyêt s6 721/NQ-HDQTCSHB
ngày 06/1112020.

Bành M~nh Dûc
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TAP DOÀN CÔNG NGHISP CAO SU VN CQNG HOA XÀ HQI CRÛ NGHÎA VII):T NAM
CÔNG TV CP CAO SUHOA BÎNH DQc lâp - Tl! do - Hanh phûc

S6: ;:rc11,/NQ-HDQTCSHB Bà Ria - Vùng Tàu, ngàY06 thang Il nam 2020

NGHlQUYÉT
vê viêc vay vôn tai Ngân hàng TMCP Sài Gôn - Hà NQi

Chi nhânh TP. HÔChi Minh

HÔI DONG QUAN TRJ CÔNG TY CP CAO SU HOA BINH

Càn cu Diêu 30 - Diêu lê tÔ chïrc và hoat dông Công ty cÔphân cao su Hoa Binh;

Càn cu Biên bàn tông hop y kiên cac Thành viên HDQT ngày06/11/2020 cùa
HDQT Công ty,

QUYÉTNGHl:
Th6ng nhât vay vôn tai Ngân hàng TMCP Sài Gon - Hà NQi, Chi nhành TP. HÔ Cru

Minh nhu sau:

1. Nai vay vôn: Ngân hàng TMCP Sài Gon Hà NQi, Chi nhành TP .HÔCru Minh

Dia chi: 41-43-45 Pasteur, Phuèmg Nguyên Thài Binh, Quân 1, Tp. HÔ Chi Minh

2. Thông tin vê nhu du vay vôn:

a. Han mire tin dung ngàn han

Gia tri han rmrc tin dung ngàn han tôi da: 60.000.000.000 VND ( Sàu muai 1)' dông
chàn) hoàc ngoai tê quy dôi wang duong.

b. Mue dich vay vôn: BÔ sung vôn luu dông cho hoat dông sàn xuât kinh doanh.

c. Thèi han duy tri han mire tin dung ngàn han: 12 thang kê ru ngày ky hop dông câp
Han rmrc tin dung

d. Thèi han vay tôi da cùa môi KUNN: Không qua 08 thang

e. Lich trà no: No gôc trà môt lân vào cuôi ky, No lai trà ngày 25 dirong lich hàng

thang.

3. Tài sàn thê châp: Dam bao bâng tài san là quyên scyhfru, khai thac và tài san hinh

thành ru v6n vay cua cac vuèm cây cao su cô tÔng diçn tich là 51.131.637 m2 t~i cac xa Hoa

Hung, Phuac Tân, Hoa HQi, Hoa Binh thuQc huyçn Xuyên MQc, Hnh Bà Ria - Vung Tàu.

Tài san này dÔng thài dam bac cho toàn bQ cac khoan vay v6n và bao lanh khac phat sinh

t~i SHB.HCM.

4. Nguài dugc HQi dÔng quan tri u)' quyên là Bà Vô Thi Thuy - Chuc V\l: T6ng Giam

d6c - d~i diçn Công ty cÔphân cao su Hoa Binh chiu trach nhiçm kY kêt hÇYpdÔng tin d\lilg,

hÇYpdÔng thê châp, cac hÔ sa khac cô liên quan và th\Ic hiçn nghla V\l phât sinh do viçc vay

v6n trên theo lu~t dinh cho dên khi tât toan cac hÇYpdÔng và hÔ sa liên quan nêu trên.

Trong ph~m vi dugc uy quyên, TÔng Giam d6c dugc th\Ic hiçn uy quyên l~i cho nhân

S\I khac th\Ic hiçn cac công viçc nêu trên và chiu hoàn toàn trach nhiçm d6i v6i cac vân dê

----------------- - - - - - - - . - - --------------



phàt sinh. N9i dung Ùy quyên giüa hai bên se duce lâp thành vân bàn và cung câp 01 bàn

gôc cho Ngân hàng.

Nghi quyêt này da diroc cac thành viên H9i dông quàn tri nhât tri thông qua. bz:>

Nai nhên :
- Cac TV HflQT - BKS;
- Ban diêu hành;
- Phèng TCKT; KHKD,
- Liru : VT, TCHC. bz--

Tr~n Khâc Chung
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