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Ouâ trinh hinh thành r à nhât trièn
Ëon;t d;il" Kll, Cô"g N$".p Hièp Phuôc duoc.lhành lip tLr viÇc cô phàn h6a d1r ân

KCN Iliçp Phuôc giai do?n I thuôc Công ty Phât triên Công nghiÇp Tân Thuân vro nàm
2007. (Theo quyâ dinh 1288/QD-UBND ngày 22/9/2AA6 cùa LIBND TP. HCM.
Công ty dâ tô chûc Dai hôi cô dông thành lâp công ty vào ngày 28/5/2007 và sau dô dàng kj
kinh doanh ngày ràr,o 141612007 t?i Sô KH&DT TP. HCM vdi s6 v6n dièu )Ç ban dàu 60 t!
dÀng (ciây chûng nhân DKKD s6 0305046979 do sû KHDT Tp. Hè chi Minh câp ngày
14.0o 2007. dàng kj rhd) dôi lân rhù b ngày 08 0l'2015r.
Thing 6 201 l. Cong l) hodn lhanh dcn lông \ôn diôu.lô ru 601) dông len l00l) dông.
Thâng 9/201 1, Công ty dù diêu kiên là công ty cô phân d?i chûng.
Ngay 20/4/2012. Dqi hQi dông.cô.dông thûàng niên 2012 dâ thông qua Dièu 1Ç t6 chrlc và
hoqt dans cua côns t] (sùa dôi lân l) và tién hành bàu HDQT, BKS nhie,n kj Il (2012-

2016).
Thâng 4/2013, Công.ty kj hqp dàng tin dung vay vén trung và dài hên vôi Vietinbank Chi
nhânh Sài côn vdi tông hpn mûc 5I5 ti dÀng dé Îài trg cho dq ân Khu Công Nghiêp Hiêp
Phuôc Giaidoqn 2.
Thâng 7/2013 Công ty dâ dàng ki Iùu ki toàn bQ cô phiéu cûa công ty tai VSD theo quy dinh
cùa phip Iuit.
Thâng 9/2013, Công ty Cô phân KCN Hiêp Phudc gôp vôn v6i Vie-Pan Industrial Park Co.,

Ltd dé thành lâp công ty TNHH Khu Ky Nghê Viêt Nhât (Vie Pan Techno Park). Công ty
cô vén dièu lÇ trrcrng àuong 5 triÇu dô la Mi, trong dô HTPC gôp 45"" bàng tièn mët, Vie-Pân
Industrial Park Co., Ltd gôp 55% bàng tièn màt. Khu Ky NghC ViCt- Nhât dugc xây dlrng t?i
lô dât D6 Khu công nghiep Hiêp Phuôc - Giai do?n 2 vôi diên tich 13ha (trong d6 giai



doitn 1 cira dq ân hiÇn dâ di vào hoAt dông trên diçn tich 03 ha). Tông mirc dàu tu dlr kién
cho câ hai giai do4n cùa du ân ViePan Techno Park là 3l triêu dô la My, trong dô vdi tông
mirc dàu tu du kién cho giai do4n I cùa dlr ân Ià 7,6 tr;êu USD. Thâng 1212014, drr ân Khu K!
Nghê Viêt Nhêt dâ chinh thûc hoàn thành và di vào hoat dQng.

- lrongnam 2015. Côngr) dâ Kj hopdôngvoi Vietinbank nâng hqn mùc vly \ôn cho HIP(
tÛ 515 ti dèng lên 1.000 t! dàng.

3. Neành nehè và alia bàn kinh doanh
- Ngành nghè kinh doânh chinh: Công ty Cô phàn KCN HiQp Phur.rc là doanh nghiêp chuyên

kinh doanh c<r sô hg tàng khu công nghiêp. Sau khi dû('. c câc co quan chûc nàng chip thuân

dàu tù, Công ty tién hành giâi ph6ng mét bàng. tâo qui dât. xày dçnrg cû so hq tàng và cho

rhue dâr dà cô h4 tàng dé câc cloanh nghiép ra1 dung nhà mâ1. nhà xumg dè san xuât kinh

doanh v.v...
Ngoai ra công t) côn cô dich r u cung câp nu,ic sr-ch. clich \ Lr duy lu bro dLrûng h? ràng. di. h

vll xu lj nuoc rhai. djch ru ihâm soc y té. dlch vu cho lhué nhe lrru rrù.ông nhàn...nhim

dâp ung câc nhu càu cho doanh nghiôp dang hoat dOng tai KCN Hiep Phudc.

- Công ty liên két: Trong nàm 2013, Cong t1 gôp vôn vdi Vie-Pan Industrirl Park Co., Ltd
mot công ty cùa Nhât thành lâp công ty môi: Công ty TNHH Khu Ky Nehê Viêt - Nhât . Dia
chi: Lô D6, KCN Hiep Phuôc - CD 2, Xà HiCp PhLrdc, Huyen Nhà Bè, TP HCM. Ngành

nghè chinh: Cho thuê nhà xuông xây sân và cung câp dlch vq quù l1i. Thâng 1212014 dq ân

bil dàu don nhân nhùng kiach hàng dàu rièn dén rhui nhà xurmg.

- Ela bàn kinh doanh: Công ty Cô phân KCN Hiep Phu<ic Ià chu dàu tr dv ân KCN HiCp

Phuôc giai do4n I và giai do?n 2, tqa lêc tqi Xâ Long Thôi và xâ Hiêp Phudc, huyên Nhà Bè,

I p. I IC\4 lren trr,rc durmg Bàc Nâm cr'ia lhanh phô. ben c,rnh sông \oai R.rp r luông tau bièn

quéc gia).

4. Thôns tin vè mô hinh quân tri. td chûc kinh doanh và bô mây quàn lf
- Công ty Cô phàn KCN Hiêp Phuôc không c6 chi nhânh, c6 môt công ty liên két g6p vdn.

\4oi hoal dông ro chûc linh doanh cua Công t1 duoc r àn hanh durii .il dièu phôi cùa bô mâ1

quân li cira Công ty taithûi diém 31/1212015
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(+84-8) 37 81 87 87

(+84-8) 37 81 90 19



Sd dè r: Cd câu bQ mây quân li cûa Công ty (t?i ngÀy 31/1212015)

II. BÂo CÂo vÈ KÉT QUÂ HoAT DONG KINH DoANH NÀM 2OI5

1. Két quii kinh doanh và câc khoân dàu tu

1.1 Tông h9p câc chi tiêu kinh doanh trong nàm 2015

1.2 Két quâ cho thuê dât nàm 2015 và lûy ké dén ngày 31/1212015
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STT Nôi duns DVT KH 20ls TH 2015 TH/KH 2015

Diên tich cho thuô dât ha r 9,04 20,30 10'70/.

) Cung câp nudc sqch 1.000 ml 2.051 2.091 t02%

3 Dich vq XLNT 1.000 m3 900,0t9 748,203 83%

4 DV cho thuê nhà LTCN Tj dèng 2,776 2,54',7 920Â

5 Thu phi duy tu h? tâng Tj dèng 25,804 2t,629 84v"

STT Dr in

Thlrc hiên nàn
20t s Lui ké dé nsày 3l/12/2015

Sij dtt
ttn

Diên tich
(hd)

sô&ân Dien tich
(ha)

% dat
thuong

I. Giîi aloqn 1 5 7,348 1D2 211,069 95,33%
DA kr HD thuê dât 4 3,55'1 101 247,278 93,62%
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1.3 Thgc hiôn doânh thu nàm 2015

DIIT. g, dàng

NQi dung Nàm 2015

DT cho rhuê lai dât

DT hoat dông rài chinh 16,867
DT câp nuôc sach 2l,920
DT xu li nùôc thài

Doanh thu NLTCN

3273{/"
Doanh thu giâû trii (13,321) (0,970)

Tông doanh thu

- Th!-rc hien rheo rinh rhin I hon" , fgg:g]t t1_B1C ngày22 t2 20t4 \èhlrdnedân chedôlôroandornhnghiépâpdunr;Lr01,0r :orr.HrrCaaii,] lai oir*, oi,ao rf,i nhândoanhrhu cua hoar dông cho lhue Iâl dâl nhu.slu:. Truôc nàm 2015: Chi nhân doanh thu theo thûc thu.o Tù nàm 20 i 5: Ghi nhân doanh thu theo tiêu chi nhu. sau:
Không hach toân hôi tô giâ rri dà ghi nhân ru n;m 2011 rrcr vi Lruric:

+ Hach roân ghi nhân doanh thu phân bô dèu doi vdi tdr .a .a" tfroin no 
"On 

phâi thu cûa

::::T,:"_îg illl.".i câc hop dàng trruô ,oi .c rJ ru "i""liu i'o rr* *,, o, n*dong Kr)r rhr dèn 95o'o giâ tri hç dèng thi hach roân ghi nhân doanh thu cho toàn bôgia rri hop dàng:
+ H?ch toân rhlrc thu khoân tièn cho thuê ha tàng cùa dâr hành lang vào thu nhâp khâc dochua.chuvên dôi công nàng quvèn su dung d;r ,a'.al ai"r, àr"I.liih xe" gia vôn c,iudâr hành lang.

- D^oanh rhu cùa Công ty bao gôm doanh thu cho thuê dât và câc khoân doanh thu tÛ câc hoatdônts cung câp nudc sach. \ù ti nrÂc lhai. nhâ I"" rr, .f," .""g 
"f,^aî. 

. iil;;;. il;, ;;;icho thuê dât luôn giû vai trô chù dao tu klri thanh.lâp dén nay vi mang vè nguôn rhu ldn nhâicho công ry vôi ,riâ tri làn luor ie r+r,2s r) dôn; (n;;jor;, ;;.,ir,lbl ,y dông (nàm20ts). Dornh thu eho rhué dir nâm 20ts a"i r rz;i l;îia.i. ','u", 
i'"i"i',n, (u. côns r)ruc4 29o. ro \di ké holch do khônp^ rhuc.hien dièu.hinh doanh ,f,i iiri'fa,f,on"f, ,, ai.uchinh giâm tuons Lna çô dâu ki, rkriôns^ghi ioanh th;;ilffi#;#il;s nàm rài chinh2015 mà ghi nhân vào nam tAi clinir ZOt:;;- Ho4r dQng rai chrnh lâng 20oo.n \dj ke hoach ta do lài rièn gr.tingjn hanÊ;

Jli:iiij#.ràns 
\di ké hoach 20rs rà do na,n np( ehiîiiiié".r,i,r,," su dung phân



1.4 Dàu tù xây dqng

Công tâc dàu tu xây dr,rng dang dûgc trién khai dLing ké hoqch dâp ung dûgc nhu càu cira càc

khâÀ hàng oén tlua aât. oén nàm 2015, cong ty Llà hoàn thành viec dâu tLr câc công trinh
nhrr:

San nèn: câc lô dât thuôc khu D, vôi tông diÇn tich 65,84ha;

Dlrông giao rhông: hocn tât giai doqn I (mat dùùng lâng nhua) câc tuyén duorrg thuQc khu D
voi tông chiéu dài 2.02krn;
Hê thdng thu gom nûôc thài cho khu D dài 2.995m và 0l tram bom tàng âp;

Hê th6ng thoât nuôc mua, câp nuôc, cây xanh và chiéu sâng dçc tuyén cho câc tuyén duông

khu D:
Hoàn tât 02 càu dLrôîg bô là càu Dinh Ông và càu Câ Ch6t (GD l);
Hoin rhành c;u Râch Raf I rCD lr \ao Jl I 201ô: câu \4uong Lon I rCD lr rdq kién

30/6/2016 hoàn thanh), thi công Dùùng Bâc Nam (ttr càu Rpch RQp 1 <1én càu Muong Lôn l)
(d1r kién 30/5/2016 hoàn thành). Câc côns trinh nàY sau khi hoàn thành sê là truc giao thông

i."yéf.c.h ";l tièntoan bq KôN Hiêp Ëhuôc giai dogn I và 2 xuéng khu vuc càng h4 luu
cira TP. HCM.
I ù1 ke dén ll l2 2015. tông gia.tri dà lhanh toân cho câc công trrnh ha tàng ha ràng CD 2

KCN HiCp Phuéc là 139,877 tj dông;

Kér qud công tâc dàu lu - rây dung:
DVT: fi dông

STT Nôi dung
Nàm 2015

"/,, TH/KH
Kô hoach Thw hiên

lan nèn 14,q 7 6 1,785 12y.

2 Duùng HÇ théng thoât nu6c mua 60,509 lt,20l
3 'hàn càu r49,898 169,'120 11io/"

4 1ê th6ng câp nuôc 2,545 3,546 1i90/ô

5 JT thu gom và Xu li nLrdc thâi 4,182 t,247 30%

6 ,tê théng chiéu sâng 2,548 |3 440Â

l iJq tàng khâc 6,891

8 :ây xanh 0,291

9 t)reu cnrnn quy no+cn 0.6'74

TONG CONG 234,658 216,171 92"/"

Ghi chû: Bâo câo theo giù tri khôi bqng lhlrc hien (ru!1c thué)
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1.5 Công tâc bài thunng Gilii ph6ng m{t bàng - KCN HiÇp Phurlc (GD 2)

- Két quâ trong nàm 2015: dâ bèi thûùng 57,18 ha so voi 34 ha ké ho?ch, dat ti lê 170% vcvi

chi phi 227 ti dông.
- D; siâ bÀi ;huong binh quân nàm 201 5: 397 ngàn dàng/m'?

- CôntÉc Bèi thuù;e ciài phdng mat bàng lûy ké <1én ngày 3 l/1212015:

TT N(.'idung DVT
Dâ bèi
thuèng

Chûa bèi
thuông

Dât
công

Duôrg
& sông

rqch

Tông
cSng

1 Du ân 513 ha 425,14 22,1e 3,06 63,38 513,77

Y. dqt ldq ân % 82.7 5 4,32 0,6 12,34 100



2 Du ân 83 hâ 28,89 40,13 0, t4 1f'11 Î',l rÂ
%o dat ldrtr ân % 34.',l 4 48,62 0,t6 16,48 100

3 Tông (513+83) ha 451,03 62,62 3,20 7 7,0q 596,93
lo dat /du ân 76,06 r0,4e 0,54 12,91 100

4 Thanh rièn (lroc.) rid 80r,64 355.5 0 0 1.157.13
5 Chi phi tâi dinh cû lid

129,6
6 Rà phâ bom min tv at q,800

III.
1.

BÂo CÂo VÀ DÂNH GIÂ cÛA HoI DÔNG QUÂN TRI
Tinh hinh chuns

'l'rong nàm 2015, hoat dông kinh doanh và rhu hût dàu tu tai KCN Hiêp phur.rc diên ra trono
9:l 

canh, 
linh 

ré - râ h_ôi cd slr riing rruonÉ nhung chr.ra Ue".,,i"f, i,"i r,i"r,ririi;;il;iivao rac Knu cong nghrep. khu kinh lè rrén câ nu..yc riôp ru. c6 chuyèn biên rrch cuc. ditc biêltrong vièc thU hirt vôn dàu tLr nudc nsoài
Bé,1,canh^nhùng yzu tô thuân toi niLr câc co ché, chtuh sâch uu dâi dôi v6i dû ân dâu tumdi morông\àoK( \hoaccâcdranphqcrqclrongànhcôngngt,içphôrrongll .rng aLr,r.hoàn lhren lhco hr"rcing hÀ rro nha <làu ru rhi ,ân eôÀ cô nôr'.é'ruongrrlu. a?i rai oct ri.trons hoar dôns kinh doanh và thu hût dàu tu vào rcu llr,r, i"ai à;i?ui'ir,iï,,, 

"o 
lriuutÙc vào 0.17t2011; rhông ru. 200/2014/rT-BTC ngày zzlijzriii ,î r,"_e';#;"ré:dï:

Îoân doanh nghiôp...
Công ty hoat dông ôn dinh, tuân tuân thù dâ) du cic quy dinh cua phâp luàt, dièu lê cùa côngtyvà dâm bâo loi ich cLïa cô dông ;
Hau,het-câc.chr riéLr Dai hôi dong cô dông thuàng niên 2015 dâ dè ra dèu dat và vuot kéhoach màc du rronp nàm 2015. hoar dnng cho thué f"i Oi, 

";" riep ,r" Uià;-;;;g';";;;;;;
ll1y1g Tâ: 

tiSn^cy1n j;-i-"jic cin giày-"r,l"g.nr,an quyèilj il;; dâ,;;'ffich hàng theoquy drnh cua luar dârddi 20ll (cô hiôu luc rir ôt z:0tqi:
Doi,voi fioar dônB bùi rhLrông. giai phông màr bint: Irong n;m 2015. !ông l) dâ) mrnh cùngric bôi rhTûng. giai phong m;r bâng. vLrcn z0o" chirièu *Ër,",,"h ài 

". 
"Ns"riei'nhân 

ra rronp

lL1 lîl];""I1ï^':l_uul'y ry1n 
hans vierinbdnk. o,i 

"r,a"r, 
Çi è""?,'." f iai nsiin môr

:?::1.n":h.io"8. qông thoi. công ry dà nhan duoc su hô rr<r ràr ton rir cic câi cnintr qulenola pnuong \ a nËuol d;n trong ! unË dLr iln.
Trong công lâ. dàu ru râ1 d1Àg. cô"ng l) dà rhuc hién nghiem rûc câc quy rrinh dau ru \à lièrgiam rôi da cac chi phi mi rân dâm bào,châr luqng câc hp"g.". ;;";ir,;;. ,;c hang muLc:)ng rrjlh duqc rinh.roân dàu rLr kip rien do g;ao àâi ctro clc inacn hune: '

?iil $, ki.nshe vièr 
\he.t rgin; Agan I c6 quy mô 3 ha) liên doani v6i déi râc Nhât Bânudu ru Knu nna ruoltÊ treu chLrrn \âv cjn dinh ricng rho nha dâu tu Nhât Ban duoc trièn khaijllTl"l.oo,l1,.d+ di !.io Lhâi rhic Xuong I r j khu ran phô"s,;;;;; l-i:îro. ouricnuen.nel nâm ru rô. du dn K hu ki nghè \ iél \hâr {CDlr sc tip aàl fOO"" , u ,.un* nu,n:ô,i.!chuin bi rrién klai giai doan 2 cua dû ân (iOha,

Dà hoàn râl viéc chi rrr cô rùc Dàm 20i4 t7". VDI ): chi rra rhu lio llDel, BK\ tLrân lhu
lTnp 

rleo \rhi qu)à cùa Dai hoi dàng r:o dông ,t uong ni.n du pie i"r'al*' "
J.::: i].:j:: :]:li.gra) 

phsn dâu,1,.,,:ilË'r rir r.000 11 dông rén t.0,rr rr dông\artsnanmûcvay\onhgpdônerindunevoi Vietnbankru5l5rjdônglôn l.000ryding:
lï1,:l,f,j"'ll::l'"1 :h"fhlîf hin; Hrpcdâ.r'"Jq"e-r"i"-,ieî,;i'el"Dï',aoL,j r,rorann un oung de har to chùc nâ\ tài tro khnâng.250 ry rdn ra) cho cac doanl ngniep rtrrie afltrong vông 7 nàm. HIPC cùns dâ xin duoc chu rruûng khoàn lui xe1 aLrng àac tiet, nang tg tedât xây dûng trong KCN Hô rro...



2.

HiCn, Công ty dâ thFc hiên dièu chinh xong quy ho?ch chi tiét ti lC l/2000 KCN HiCp Phuôc
giai doqn 2. gôp phàn nâng dien. lich kinh doanh thôm 00.ô ha dât rrùr 145.5 ha dât rhLrong

phàm len +06,t ha dât thuqng phàm/597 ha dât cira dù ân KCN HiCp Phuôc GD 2).

ky top dOng vdi Vietinbank nâng han muc vay vôn cho HIPC tir 515 ti dàng lên I.000 ti
dàng.
thqi hiçn rât t6t viec thu hèi công no, vuot ké hogch dè ra;

Chi trâ cô tirc dot 2 nàm 2013 vào thâng 472015 : 8oo VDL r'a chi trà cô tûc nâm 2014 vào

thâng 8/2015: 7% VDL theo dûng nghi quyêt cuâ EHECD thuùng niên;
Câc hoat dong khâc thqc hiÇn dûng kê hoach;

Dânh eiâ cûâ Hôi dàne quân tri it6i vûi hoât atône cûa Ban Tône Giâm D6c

Ban Tông Giâm D6c dâ thqc hien t6t viCc cung câp thông tin và bâo câo dinh kj cho I-IDQT
trong câc phiên h9p cûa HDQT.
o6i uai ntrlng vâ'i aè câp thiét, Ban TGD xin j kién HDQT bàng vàn bân và nhân dLrgc sq

chr dao kip thoitu IIDQ];
Irong ndm qua. Ban TGD dà trièn khai câc nghi quyét cùa Hoqt/ oHoCD, kip thùi thông
tin vi dièu ;inh trong qoâ trinh hoat dQng dé phù hgp vdi tinh hinh thqc té cùng nhu yêu

càu mà HDQT giao.
EQi ngù cân bQ quàn Jlf cùa công ty am hiéu câc lîrrh vlrc chuyên môn dugc phân công, c6

tinh thàn trâch nhiên, thqc hiên dûng chûc nàng, nhiêm vu dûo. c phân công, mân cân trong

công \ iéc.

Ban TGD chir dQng dê xuât vdi HDQT dua ra sàn phâm KCN hô tro vôi diên tich nhô, phù

hq p vôi quy mô và khâ nàng tài chinh cùa câc doanh nghiêp. Dây là diêm nhân trong ho?t

dông kinh doânh cùa công ty.
Hoqt dQng tiép thi dugc rung buoc chù trQng gôp phàn quan trqng trong.viêc dûa hinh ành

ft'.r Uie-p ptiuac riép cin dén rdi cac kiach hàng muc rieu. Cùng lâc liép rhi dà hà rrg rât

nhièu choviÈc hjn cac san phàm cùa công t1.

Co câu cô atôns. thay atôi vén dàu tù cûa chù sÛ hùu
Cô phiéu cùa công ty dâ dlroc luu ki lei lrung tâm lu! ki chûng khoân ViCt Nam vào thâng

7 D013.
Mà chuns khoân : HPI
tông uôn aiô, lÇ: 300 ry rJông rr-rong Lrng voi 30 rri."u co phiéu dang lLru hành.

Co câu vén chri sû hùu cira công ty (theo danh :àch cô dông chol E:,.ry;18'5'2A16 do Trung

tân hn lj'chung khoùn VîQt Nam lQpvà $ri cho HIPC).

)

,Ir

",1
Jrl

ii

Tlnh hlnh thav dôi vén dàu tû cùa chù sô hûu
^. :. r , :o urao olclr co pnreu quy

o Câc chting khoân khâc
: Khong co co pnreu quy \a grao dlcn
: Không c6

Tông giâm d6c ftô nhiêm ngày l9l12l2014)
Ph6 TGD (bô nhiCm ngày 0l/l/2015)
Phd TGE (bô nhiôm nsày211112015)

- Kê toân truông

STT Cô dôns Sô luonc CP Ti Iê/VDL
I Côns ty TNH H MTV PTCN Tan Thuèn 18.240.000 60.8%

2 Tô chûc lron,t nù6c (03) 9.216.740 30,'12%

3 Câ nhâ (303) 2.543.260 8.,18%

Tô chûc và nhân sû
+ Ban Tông giâm d6c:

o Ông Vuong Hùu Mân
o Ông Dinh Vàn Tuoi
o ông Ciang Nggc Phuong
o Bà LùTh! Thu Vân



+ Nhùng thây dôi trong Bân Tông giâm d6c trong nàm 2015:
o Ong Dinh Vàn TLroi. nguyén Giâm ddc phông Hành chinh nhân su dàm nhiêm vi tr.i

Pho Tông giâm dôc công r) lÛ nga) 0t 0t 20tq.
o 

9,nq 
ciajrC fCqc Phu<rng duoc tuyên dung và bô nhiêm chric vu phô TGD Công ry

kê tù ngày 02ll l/20t 5
+ Tông sé nhân sq tinh dén ngày 3l11212015 i 196 nhân sr.r

5, HOI DÔNG OUÀN TRI

5.1 Thành riên HQi Dàng Quan Tri rinh dên ngà1 3l 2t20t'l

5.2 Câc tiéu ban thuQc HQi dèng quân trl: Không cô

5.3 Hoet along cûâ HOi ilèng quân tri trong nàm 2015

Trong nàm 2015, HEQT dâ tién hành 0l phién hop Dai hôi dông cô dông thuong niên; 05
phiên hop dinh kj, cûa HDQT. Bên canh dô, rûi nhùng \iin de min{ rinh iâo bach. TGD cri
lo rrinh \à HDQT Lùng dà ban h;,rh cac nghi qu)él lhon8 qua hinh ihric rin j kitn bàng.in
bàn.
Céc phiên hqp LIDQT dèu dâ duoc tô chûc theo quy dinh tai.Dièu lô Công ty và tuân thù quy
dinh cùa phâp luât hiên hành. Trong câc phiên hop, HDeT dèu mùi gan k]ém soât ttram clu..
Cac thành vién HDQ t khong rham d!r hop oèu cô 11 do \à co Êij) u) qu)in dû hop.
Nôi dung câc nghi quyét Dai hôi dông cô dông và HDeT dâ ban hànir irong naÀ 20tS nhLr
sau:

HOP DINH Kù
Phiên hoLrtinh q), làn I nàm 2015 vào npàv 2713/2015

I HOI DÔNG QUÀN TTTI Chûc danh
1 Ông Doàn Hèng Tâm Chri tich HDQT
2. ông Vuong Hùu Màn TV HDQT Tông giâm déc
3 ông Nguyên Viêt Dlng Thành viôn HDQT
4 Bà Trân Dinh Thu Nhi Thành viên HDQT
5 ông Tràn Eàng Linh Thành viên I-IDQT

6. Bà Vô Thi Huvên Lan Thành viên HDQT

7 Ông Nguyên Hoàng Anh Quân Thành viên HDQT
8 Bà Dàng Thu Hà Thành viên HDQT
9 Bà Pham Thi Viét Thành viên HDQT

STT Nsày ban hành N0i dung
Thông qura Bâo câo tài chinh nam 20t+ @-duq; kGm rorin)27 /3/2015

?

3

2113120t5 TIJông qLra Két qLrâ hoat,lông n-rn -0 t+ ui ké hoach æt 5

2',1/3/2015
- Dông i chir truong tra tièn thue dât cho Nhà nutic Oilàn tai dLL

in KCN Hiép Phudc CD I

4 27/3/2015
5 2',7t3t20ts Thông qua thùi gian chirrâ cé tûc dot 2/2013



Phiên hop lân 2 nàm 2015 vào nsày 08/5/2015

on lân 3 nàm 2015 vào nsàv 8/6/2015

6 2'713/2015
Uy quyên cho Tông Giâm dôc ki kêt câc chûng tù vay vôn tai
Victinbank CN Sài Gôn.

7 2'1t3/2015
Thông qua viêc vay vôn têi Công ty dâu hr tài chinh Nhà nûôc
TP HCM (r rFrC) r/ral' thé NQ 08/NQ/HDQT/H.?C/ t I nsay
11/1/2014).

8 2'/t3/2015 Uy quyên cho TCD k'i câc hqp dôns cho thuê lai dât.

9 2',713t2015
Thông qua Quy chê quân tri nQi bô - sùa dôi lânI (thly thê cho

Quy chê quàn tli t1ôi bô ban hành ngry 2/1t)/2012).
t0 2'71312015 Thông qua Quy chê công bô thông tin cùa cônp ty.

STT Nsà\ ban hàûh Nôiduns
08/5/20I5 - Ghi nhân bâo câo kêt quâ 4 thâns dâu nàm 2015;

2 08t5/2015 - Dông yi vay vôn, bâo lânh ngàn hen t?i BIDV Sài Gôn;
3 08/5/20t 5 Thông qua "Quy chê quàn li và sû dqng nguôn chi mang tinh

chât phûc Iqi";
4 08/5/20r 5 Giao Ban TGD sôm ban hành Hqp dông mâu dê âp dung cho

hoat dôns cho thuê lai dât;
5 08/5/2015 Giao Ban TGD xr'ic tiên dê s6m kêt thûc viêc quyêt toân tiên

thuê dâÎ cùa Nhà nuoc du ân KCN Hiêp Phuôc - CD 1;

Phiên 3 nàm 20l s vào n I

STT Nràv ban hàlh Nôidung
I 8t6t2ô15 - Ghi nhân bâo câo kêt quâ 5 thâns dâu nàm 2015;
2 8/6t20t s - Duyêt giâ cho thuê Lô B4a;
3 8/612015 Dông i thay dôi Phuong phâp ghi nhân doanh thu (PPGNDT)

dôi rôi ricn cho thuè lai clâr râ câch ghi nhân doanh thu tLr tién
Iài phân kj;

4 8/6/2015 Thông nhât thài gian và nôi dung 8 tù trinh, trlnh DI-IDCD
thuùns niên 2015 f l916/2015 ):

5 8/b/2015 Dông i chir tnrong dâu tu xây dung sân tennis; câi tAo kTôi I

nhà llrLr lrù công nhân: du ân nhà ruong rà1 .ip 6u 6n nn o
xâ hôi:

6 81612015 - Dông,j tuyên moi, bô nhiêm và.ùy quyên c1lo TGD giài quyét
câc vân dê liên quan dên viêc bô nhiêm/miên nhiCm mot sô vi
tri cân bô quân Ii câp trung cùa công ty;

7 8/6/2015 - Dông i chi thôm 0l thâng luong cho toàn thê NLD trong công
ty nhân nqày thành lâp cône ty

Phiên hop lân 4 nàm 2015 vào nsày 20/8/2015

s'fT Ngày ban hành Nôi dung

20/8t2015 - Ghi nhln bâo câo kêt quâ hoat dQng kinh doanh 7 thâng dàu
nàm 20 i 5:

2 20/812015 - Chon dm vi kiêm toân BCTC 2015;
3 20/8/2015 - Phê duyêt quy trinh llra chan nhà thâu;
4 20/8t2{t15 - Ghi nhân bâo câo kêt quâ hoat dông cùa ViePan Techno Park.
5 20/8/2015 - (ac rân dè lièn quan din càc khoan thu hùi công no;
6 20/8/2015 - Vê viêc thuc hiên hqp dôns môi si6i;



,7 20/8/2015 Phô duyCt mûc phq câp cho tô chuyên giâ dâu thâu và tô thâm
dinh lua chqn nhà thâu;

8 201812015 Dôûg i mo thè tin dung quôc té cho Chù tich HEQT và TGD
9 20t8t2015 Dôns V chù truonq dâu tu du ân Nhà xùông cao tâng cho thuê;

Phiên hop lè!lnè!r2Q lljè
STT Ngày ban hành Nqi dung

I 30110t2015 Bâo cÉo Ll6c kêt quâ hoitt dong nàm 2015 Kô hoach hoat
dôns nàm 2016r

2 30/r 0/201 5 Dôns V muâ sàm tà san mot:
3 30/t 0/201 5 Thông nhât câc i kiên néu lrong Biên bàn làm viÇc sô 0I/BKS-

HIPI - 2015;
4 30t10/20t5 Vc Rià !â phuonË lhuc thanh loân cho lhuè lô Dl;
5 30/10/20 r 5 Dônq i triên khai dLr ân dr.rùns dân sinh;
6 30t10/2015 Vè quy trinh lqa chgn nhà thâu và thâm quyên phê duyCt d{ ân

dâu tul
7 30/10/20t 5 - Phê duyêt du ân dâLl tû Nhà xuông cao tâng;
8 30/1012015 - Dông ti càitao Nhà luu trri Công nhân (khôi l);
9 30/1012015 Dông i Îiêp nhân và tuyên dpng ông Giang Ngec Phuong giù

vi tri Ph6 Tôns siâm dôc Côns tv:
l0 30/10/2015 - Dông i phùong ân tâi cLr câu bô mây cûa công ty:
ll l0/10/2015 Dông i th{c hiên giao dich tin dlng và thông qua câc Hgp

dông cd liên quan giûa Công ty và Vietinbank Chi nhânh Sài

Côn vôihan muc tôida là 1 .030.000.000.000 dông

BAN HÀNH NGHI oUYÉT THÔNC oUA VIEC LÂY f KIÉN HDOT BÀNC VÀN BÀN

STT Ngày ban hành NQidung

I t9t0t t2015 Dông j ù1 qLryèn lôrg Ciâm dÂc ky câc \in bàr lien qucn dén
côns tâc dâu thàu và lua chon nhà thàu...

2 04/02t2015 - Dông i chuyên câc khoân chi truc tiôp cho cân bô công nhân
viên tu Qui phûc lqi trong nàm 2014 sang chi phi quàn li;

3 04t02t2015 - Eông i bô nhiCm nhân sq giù chûc vu Giâln dôc phông Hành
chinh - Nhân su;

4 2'1104t2015 Dông ti trich truôc khoân chi phi dé chàm lo têt và chi thuong
cho CBNV nhân dip tôt nguyên dân và dip 30/4/2015 tÛ quy
khen thLrôTru/ ohûc loi:

5 2'tt04/2015 Thông nhât chù trlrong cho thuê bâi làm chô chûa xe nhêp
khâu:

6 03t07 /2015 Quyêt dlnh thành lâp Tô Thâm dinh công tâc.lua chqn nhà thâu
phuc \ u cho công r;c rô chuc lLra chon nhà thàu câc goi thàu.

7 28108/20t 5 - Dôns'i cho siâ thUê lô dât E8-CAl
I 26111 120t 5 Dông i phê duyêÎ chi phi hô trg xây dl,rng câu Tàc C?n t?i xà

Phùdc Vinh Dông, Huyên Cân Ciuôc, Tinh Long An;
9 24t12/2015 - Dông li thông qua chù truong dâu tu công trlnh: Màt bàng cho

thuê dâu xe lô Cl6a-3 KCN Hiêp Phuôc Giai doan 1;

10 24/12/2015 Dông i câc vân dê liên quan dên viÇc nh{n chuyên nhugng lpi
ouvên sù dunq alât thuê cho thài aian càn lai tai lô D l0:

t0



DAI HÔI DôNG CÔ DôNG THUôNG NIÊN 20 15

BAN KIÉM SOÂT

6.1 Thành viên và co céu cûa Ban kiêm soât:

À

//:'/

q
6.

6.2 Hoqt rlÇng cûa Ban kiêm soât:
Trong nàm 2015, Ban Kiêm soât dâ thlrc hiên câc dst công tâc 1ai Công ty và tâp trung vào
câc nôi dung cu thê nhu:
- Ciâ vôn. rlnh hinh thuc hièn. nghièm thu, quyét toân, công nr: d6i vôi Dq ân Khu công

nghiQp HiÇp Phudc giai doan I và giai doan 2,
- Công tâc Bôi thuong, giài ph6ng màt bàng cua du ân KCN Hiep Phlroc CD 2;
- Hoêt dông bân hàng, thu hèi công nq phâi thu déi vdi kiâch hàng,
- Chi phi hoqt dQng nàm 2015,
- ViQc chuyén dôi, âp dung ché dô ké toân doanh nghiep rhco huông dân t?i rhông tû

200/2014/TT-BTC ngày 22l1212014 cùaBô Tài chinh;
- Kiém 1ra tinh hqp li, hqp lÇ trong viêc ghi chép sô sâch ké toân và lâp câc bâo câo tài

chirrh
hang quy. nàm nhàrn dânh giâ linh hqp lj cua câc so lièu tài chinh.

- Xem xét tinh hgp li, hop lê cûa câc Nghi lgfét, QuVét dinh cta Hôi dèng Quàn Tri, Ban
Tông Giâm déc trong công tâc quàn lyi, dièu hành phii hçrp v6i quy dinh cûa Phâp luât,
Dièu lô, Quy ché Quân tri nôi bô và tinh hinh thuc té cûa Công ty,

ll

STT Ngày ban hàrrh Nôidung

I l9/6/2015 Thông qua Bâo câo kêt quà hoat dông kinh doanh nàm 2014;

2 t9t6/201s Thông qua Bâo câo tài chinh dâ dÙgc kiêm toân nàm 2014;

3 t9t6/20 t 5 Thông qua Bâo câo hoat dông cûa I-IDQT nàm 2014;

4 l9l6t20l5 - Thông qua Bâo câo hoat dông cùa BKS nàm 2014.

5 19t6t2o t 5 - Thông qua phLrong ân phân phôi Joi nhuân nàm 2014;

6 19/6120t 5 - Thông qua kê hoach hoat dông kinh doanh nàm 2015;

7 191612015 Thông qua viec thuc hiên chi trâ luong- thir lao HDQT, BKS
nàm 2014 và kê hoach chi trà luong - thù Iâo HDQT, BKS nàm
20t5:

8 19/612015 - Thông qua viÇc chon don vi kiêm toân Bâo câo tài chinh nàm
2015:

9 19/6t2015 - Thông qua viêc niêm yêt cô phiêu cùa công ty tai Sô giao dich
chûns khoân TPHCM;

t0 19/6/2015 - Thông qua viôc bâu bô sung 2 thành viên I'IDQT nhiêm kj, II
(20 t2-20 t 6):

tl 19/6/2015 - Thông qua viêc bâu thay thê I thành viên BKS nhiêm kj ll
(20 t2-201 6);

STT Hq tên Chûrc vu
I Ons Khôns Vân Minh Truông Ban Kièm Soât
2 Bà Pham Xuân Yên Thành viên Ban Kiêm Soât
3 Ons Vô Tuân Anh Thành viên Ban Kiêm Soât



D(m û tinh: alàng

STT HA và tên Chûc vu

NÀM 2ors

Tièn hmng
nàm 2015

Thù lâo
nàm 2015

Tiên thuông
nàm 2014 41â

chi vào 2015

I. Hôi dôns ouân tri 936.631.333 680.000.000 2,520.582.439

Eoàn Hàng Tarn
CT chuyên
trâch 936.631.333 76',7.504.966

2 Vuons Hriu Màn
TV HDQT -
TGD 96.000 000 615.046 6'74

3 Phqm Thi Viét TV IIEQT 96.000.000 321.343.600
4 Vô Thi Huyèn Lan TV HDOT 96.000.000 190.67r.800
5 Trân Dinh Thu Nhi TV HDOT 96.000 000 l,l0.l l4 533

NjI Hoàns Anh Ouân TV IIDQT 96.000.000 140.114.533
7 Trân Dàne Linh TV HEOT 96.000.000 l,{0.114.533
8 Neuyên Viêt Dùns TV HDOT 48.000.000 24.000.000
9 Déns Thù Hà TV HDQ'I 48.000.000 24.000.000
t0 Nguyên Bâ Tirns TV HDOT 8.000 000 r 51.67r.800

II. Tône eiÉm déc 461.631.667 0 0
Vuone Hùu N4àn TGD 861.63',7.66',7

III. Bân kiêm soât 555.067.333 176.000.000 395.219.498
Khôns Vàn Minh TrlrônÊBKS 555.067.333 8.000.000 146.09s.799

2 Pham Xuàn Yén TV BKS 84.000.000 124.5',7 1 .849
l Vô Tuân Anh TV BKS 42.000.000 2t.000.000
4 Duong Thi Huyèn Trâm TV BKS 42.000.000 13.04',7 .900
5 Trân Thânh Lân TV BKS 30.523.950

Tôns Cône 1.491.6S8_666 856.000.000 2.915.821.937

8. THAY DÔI DANH sÂCH NGTIOT cÔ LIÊN oUAN cÛA CôNG TY

1 Hg và tôn r Nguyôn Viêt Dûns
Tài khoan giao dich chung Lhoan : k}ông
Chù_c vu t?i công ty (néu cô) : Thành viên HDeT Công ry Cp KCN Hiêp phuoc
Sô CMND | 02275'i640

' Tham gia câc buoi hep cùa ljôi dông quàn lri. licm rrâ giam sar viéc trién khai cic ntshi
quyèr cùa Dqi hôi dùngcôdôngdoi rdi HDet.Ban tt,D ,à cac cân bo quàn l1j.- Xcm r,ér câc bao ciio dinh ki do Bdn lôngCiandôctap.

- Xem rér cic Hop dông kinh té quan trong.
- Làm viêc vôi công ry kiêm toân E&y ViêtNam vè Bâo câo rài chinh nàm 20t5 cùa Công

ty;

t.

8.

Ngày câp CMND
Noi câp CMND
Diachi- :185/2TrànKeXuûng. p.7. euàn phLiNhuân, Tl. l-tCM
fhoi dièm bâr dâu l; nguoi co tién quan: tq ô 20t5
5ô co phiéLr so hùu cuôi 11 : 0 cô phiéu
Ij le so hùu cô phieu cuôi ki:0o/o

3 | ts/2006
Công an TP. I ICM

12



8.2 Hq và tên

- Chuc vu t?i công ty (nêu cô)
- s6 CMND
- Ngày câp CMND
- Noicâp CMND
- Dla chi

Thài diêm bât dàu là- Thài diêm bât dâu là nguoi c6

i: ;ô.ii.iï,':^':J.,::îl,ll""rg tç so ltu cô ptriéu cu6i t<Y:

8.3 H9 và tên

- Sé CMND
- Ngày câp CMND
- Noicâp CMND
- Dia chi
- bo co phreu so nÛu cuol Ky

- l] lç so hÛu co pnleu cuol Ky

9.2 Tên câ nhân

- Chuc vU tai công ty
- Sé CMND
- Ngày câp CMND
- Ndicâp CMND
- Dia chi
- ùo co phreu so.nuLl cuol Ky

- Tj li sô hùu cô phièu cuôi kj

9.3 Têr câ nhân
- Tài khoàn giao dich chtrng kho

- Chnc vq têi công ty (nêu cô)

- si5 CMND
- Ngày câp CMND
- Noicâp CMND

Thành viên HEQT Công ty CP KCN Hiêp Phudc

02s026991
24?L2t2008
Công an TP. l-lCM
l7 Ml Phan l-lul lch, P 14. Quân Cô Vàp. TP. HCV

liên quan: I 9/6/2015
100 cô phiéu
0.0003 %

: Dàng Thu Hà
- Tài khoàn giâo dich chrîng khoân : không

- Tàikhoân giao dlch chtrng khoân: không
- Chirc vu tai công ty (néu c6) : Thành viên Ban Kiém Soât Công ty CP KCN HiÇp Phuôc

- s6 CMND | 290785104
- Ngày câp CMND I l3l4l20ll
- Noi c;p CMND : Cong an TàY Ninh
- Dia chi : 37133 Duùng Truc, Phuorg 13, Quân Binh Thênh, TP. HCM
- Thùi diêm bât dàu là nguùi cô

- 50 co pnreLr so.htlu cuol Ky

- Ti lô so hùu cô phieu cuôi k!

- Tài khoàn giao dich chung khoânr 058C609293 têi FPTS

: Vô Tuân Anh

liôn quan: 19/6/201 5

0 cô phiéu
t0Yo

024211869
09/ll/2004
Công an TP. HCM
22 duùng 16, KP l, Phuùng Tân Phû, Qu{n 7, TP. HCM
8.000 cô phiêu
0,0267%

Vuong Hûu Mân

TV HDQT, lCE
023820'778
l7 17 /2000
Công an TP. HCM
7/3 Dûông Trung Lang, P. 12, Q. Tân Binh, TP. HCM
7.500 cô phiêu
0,0267yo

Pham Thi viét
ân: 058C609302 tsi FPTS
TV HDQT dQc llp
02112s849
09/02D012
Công an TP. HCM

;ô5(
'/"côi

"Qi.u c0l

drÊPi

à.'9. DANH SÂCH CÔ DÔNG NOI BO VÀ NCI'OT CÔ LIÊN QUAN CÛA CÔNG TY

9.1 Tên câ nhân : Eoàn Hàng Tâm
- Tài khoân giao dich chirng khoân :058C609291 têiFPTS
- Chuc v! têi công ty (néu cô) : Chir tich HDQT chuyên trâch
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- Dia chi | 85 Duong Chuyên diing 9, Phûong Phû Mi, Quên 7
- 50 co phreu so hli'u (ca nhan) cuor kl: 4.)uu co phteu

- T! lÇ sô hùu cô phiéu (câ nhân) cui5i kj,: 0,015%

9.4 Tên câ nhân
- Tàikhoàn giao dlch chring kho
- Chûc vq t?i công ty
- Sô CMND
- Ngày câp CMND
- Noi câp CMND
- Dia chi
- ùo co pnreu sd nuu cuor K]
- Tj' lÇ so him cô phiéu cuéi t3,

9.5 Hq và tôn

Vô Thi Huvên Lân
ân: không

Tài khoân giao dich chûng khoân : khôrrg
- Chûc vf tai công ty (néu c6) : Thành viên FIDQT

Sô CMND :024966702
Ngày câp CMND I 1016/2009

- Noicâp CMND I Công an TP. HCM
- Dia chr : 52 Dong Hô. Phuong 4. Quân 8. TP. HCM
- sd cô phiéu so hùu crôi 11 , 0 .à phi"u
- ly le so huu co phreu cuor Ky:u"ô

9.6 Hq và tôn : Tràn Dàng Linh
- Tài khoân giao dich chirng khoân : không
- Chûc vu tai công ty (nêu cd) : Thành viên HDQT

Thành viên I-IDQT
0243344 t0
23/12t2004
Công an TP. HCM
285/192 CMTS Phûong 12, Quân 10, TP. HCM
u co phreu

0%

Tràn Dinh Thu Nhi

| 0238207 43
:1214/2014
: Công an TP. LICM

: Nguyên Hoàng Anh Quân

- Dia chi : 309/6 Nguyên Vàn Trôi, Phuùng 1, Q. Tân Binh, TP. l-tCM
- 50 CO pnleu 5C) tlûtl cuol k) : U co phleu
- Ti Iê sô hùu cô phiéu cuéi ki: 0 %

- 56 CMND
- Ngày câp CMND
- Noicâp CMND

9.7 He Yà tên

- Chûc vu tai công ty (néu cô)
- Sô CMND
- Ngày câp CMND
- Noicâp CMND
- Dia chi
- Thoi"diêm bât dàu là nguùi cô
- Sô cô phiêu sô hùu cuôi kj,

- Tàikhoàn giao dich chung khoân: không

- ly 19 so huu co phreu cLrol K) :

Thành viên HDQT
264052172
14/Rt2010

Công an Ninh Thuân
4802, Thù Thiêm Star, P. Blnh Trung Dông, Q.2, TP. HCM
liên quan: 2914/2014
u co phreu

0 0/.

9.8 HQ và tên : Nguyën Viêt Dûns
- Tàikhoân giao dich chrîng khoân: không
- Chûc vf t?i côngty (nêu cô) :ThànhviênHDQT
- 56 CMND | 022'757640
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- Eia chi :185/2 Trà Ké Xùong, P.7, Quân Phri Nhuân, TP. HCM
- lhoi dièm bâl dâu l0 nguôi cô lièn qLran: l9 6 2015
- >o co phreu so huu cuor l(y : u co pnteu

- Tj lê sô hùu cô phiéu cuéi ki,: 0 %

9-9 Ho và rên : Dàng Thu Hà
- Tài khoân giao dich chirng khoân : không
- Chric vu tai công 1y (nêu cô) : Thành viên HDQT
- Sô CMND
- Ngày câp CMND
- Ndi câp CMND
- Dia chi
- I nor drcm bat oau la ngÛor co
- ùo co pnreu so nÛu cuor l(y

- Ngày câp CMND
- Noi câp CMND

- Tj lÇ so hftu cô phiéu cu6i ki,:

9.10Tên câ nhân
Tài khoân giao dich chûng khoân: kÏông
Chûc vu t?i công ty
Sô CMND
Ngày câp CMND
Noi câp CMND
Dia chi
ùo co phreu so huu cuor Ky

ly lç so huu co phreu cuor ky

9.11 Tên câ nhân
- Tài khoân giao dlch chûng khoân: không
- Chric vu tai công ty
- Sô CMNT)
- Ngày câp CMND
- Noi câp CMND
- Dia chi
- bo co phrcu sd_huu cuor Ky

- Ti Iê sô hiru cô phiêu cuôi kj,

9.12 HA và tên
- Tài khoân giâo dich chûng khoân : không
- Chû'c vtl tqi công ty (néu cô)
- Sô CMND
- Ngày câp CMND
- Noi câp CMND
- Dia chi
- I hor drem bal oau la nguor co
- 56 cô phiéu so hiru cuéi kj,

.31/5/2006
: Công ân TP. HCM

025026991
24/12/2008
Công an TP. HCM
17lM3 Phan Huy ich, P 14, Quân cô Vâp, TP. HCM

liên quan: I 9/6/201 5

100 cô phiéu
0.0003 %

: Không Vàn Minh

TrÛông ban kiém soât chuyên trâch
024177377
15/8/2005
Công an TP. HCM
40 Lê Công Kiêu, P. Nguyên Thâi Binh, Q.l, TP. I'ICM
u co phreu

0%

Phgm Xuân Yén

Thành viên ban kiêm soât
020730r 84
22/412008
Công an TP. HCM
1176 Binh Quôi, P. 27, Q. Binh Thanh, TP. HCM
0 cô phiêu
0%

Vô Tuân Anh

Thành viên Bân Kiêm Soât
290785104
13/412011
Công an Tây Ninh
37133 Dûong Truc, Phuàîg I3, Quân Binh Thanh, TP. HCM
liên"quan: l916/2015
0 cô phiêu
0v.- I y lç so huu co pnreu cuor K):
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- Tàikhoàn giao dich chung khoân (néu cô): không

9.13Tên câ nhân : LiiThiThu Vân
- 1ai khorn giao dich cbung khoân I kiông
- Chûc vu tai công ty
. Sô CMND
- Ngày câp CMND
- Nd câp CMND
- Dia chi
- 50 co pnreu so lruu cuor Ky

- Tj lÇ so hùu cô phléu cuéi ti'

9.14 Tên câ nhân

Ké toân trLrông
023054183
021012001
Công an TP. HCM
320 Hàn HâiNguyên, Phuông 10, Quân 11, TP. HCM
u co phreu

0%

Trinh Thi Thânh Nhàn

- Chûc vç t9i công ty (néu c6)
- Sô CMND
- Ngày câp CMND
- Noicâp CMND
- Dia chi
- ùo co phreu so llûLr cuor K)
- I y lç so nuu co phreu cuor Ky

Giao dich c6 phiéu cûâ nguùi cô

Vo cûa ông Vuong Hùu Mân (TV HDQT, TGD)
0229341s9
25/03t20t0
Công an TP. HCM
7/3 Duong Trung Lang, P. 12, Q. Tân Binh, TP. HCM
18.000 cô phiéu
0,06Yo

liên quân (không cô)

Câc giao dich khâc: Không c6

Iv. BÂo CÂo TÀI cHiNH 2015
Công ty dâ thrlc hiên công b6 thông tin bâo câo tài chinh 2015 (dâ duoc kiém toân) trên website
cùa công ty, gii bâo câo cho UBCKNN, công bé thông tin tai công rhông tin diên tu cùa
UBCKNN và công bô thông tin khâc theo quy dinh cûa phâp luât.1ç-l

N.ti hân
- UBCKNN dêbâo cro
- HDQT,.BKS (dè biéo;
- CônB bôthông tin trên websire

- llc Nsr thuki IIDQT (lùu)
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