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DY BAN CHUNG KHoAN NHA NUÕC vA sa GIAO DICH CHUNG KHOAN TP. HCM

Kinh giri :
- Uy Ban chungkllOan nha mröc,

- Sa Giaodich ~hlmgkhöai1TP Hb Chi Minh.

I. GIOI THI~U vt TO CHUC CONGno tIiÕNG TlN
1. Ten t6 clnrc : CONG TY CO pHAN CAO SU HoA BINH

2.Ma chirng khoan :HRC
3. Dia ehi tru sa chinh : Ap7,xäHoa Binh, huyen Xuyõn MQc, Ba Ria - Vüng Tau

4. Di~n thoai : 0254.3872104; Fa~:0254.3873495.
II. NGUOI THl/C HI~N CONG 130 THONG TlN:
1. HQ va ten : Banh Manh Duc.
2. Dia ehi : Ap 7, xä Hõa Binh, huyen Xuyen MQc, Ba Ria - Vüng Täu

3. Diõn thoai di dõng: 0913.668652;CO'quan,: 0254.3872104.

4. Loai thõng tin cõng bö: Dinh ky. '
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III. NOI DUNG CONG BO THONG TlN:. ~.. ' '. '. -; . .

Bäo cao tinh hinh quan tri Cõng ty nam 2017.
Thõng tin näy dä duoc cõng bõ tren trang thõng tin diön tu cua cõng ty VaDngay

25/01/20 18 tai dirõng dän http://horuco.cönl.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

Chung tõi cam k~t thõng tin cõngbõ tren däy la dung Sl! thät va hoan tean chiu trach
nhiem tnröc phap luät v€ nõi dung cäc thõng tin däcöng bõ.

Dinh kem:
Bao cao tinh hinh quan tri
Cõng ty nam 2017.
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TAFmAN C6NGNG~P CAOSUVN
CÖNG TY CP CAO SU HOA BINH

CQNGHOAXÄ HQI CMÜNGHiA~T NAM
DQc I~p - TlJ do - Hanh phüc

S6 :;r't IBC-HDQTCSHB Ba Ria-Vüng is« ngay~5 thang 01 nam 2018

BAo cAo TINH HINH QuAN TRI CONG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LIST/NG COMPANY

NA.M2017

Kinh güi :
- Uy ban Clurng khoan Nha mroc;
- Sa Giao dich Clurng khoan TP. H6 Chi Minh.

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

Ten cõng ty niem y@t: CONG TY CO PHA.N CAO SU HOA BINH
Name oflisting company: HOA B/NH RUBBER JO/NT STOCK COMPANY
Dia ehi: Ap 7, xä Hoa Binh, huyõn Xuyen MQe, tinh Ba Ria - Vüng Tau .

. Office : Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moe Dist, Ba Ria - Vung Tau Province

Dien thoai (Tel): 0254.3872104 - Fax: 0254.3873195 - Email: horueo@horueo.eom.vn

V6n di~u l~ : 302.066.220.000 dõng (Ba träm le hai ty, khõng träm sau muoi sau trieu,
hai tram hai rmroi ngan dõng).

Ma chirng khoan : HRC

I. Hoat dQng cüa Dai hQi dÕng ca dõng IActivities of the General Meeting of
Shareholders

Cõng ty tõ chirc Dai hõi dõng e6 dõng tlnrong nien vao ngay 26/4/2017. Dai hõi dä
thuc hien nhiem vu :

1. Thõng qua bao cao tai ehinh kiem toan nam 2016.

2. Thõng qua bao cao cuaBan Ki~m soat nam 2016.

3. Thöng qua bao cao cüa HQi dõng quan tri nam 2016;

4. Thõng qua K@hoach SXKD nam 2017;

5. Thöng qua rmrc ehi trä thu lao HQi dõng quan tri - Ban Ki~m soat nam 2016 va k@
ho;;tehehi tra thu lao nam 2017;

6. Läy Y ki@nv~ phän ph6i lqi nhu~n sau thu@nam 2016, k€ ho;;tehphän ph6i lqi nhu~n
nam 2017.

7. Thong qua vi~e b6 sung nganh ngh~ kinh doanh va b6 sung Di~u l~ eong ty;

7. Quy€t dinh Iga ehon eong ty ki~m toan nam 2017.

8. Bäu HQi d6ng quan tri va Ban Ki~m soat nhi~m ky 2017.-2022.
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Dai hõi dä thöng qua Nghi quyet nhu sau:

STT SO NGHI QUYET NGA.y NOI DUNG

01 216INQ-CSHB 26/4/2017 Nghi quyet Dai hõi dõng e6 döng
tlnrong nien nam 2017

II. Hoat d{}ng quan tr! / Board of Management:
1.Thõng tin v~ thänh vien HQi dõng Quan tri / Information about the members of the

Board of Management:
Dai hõi dõng e6 dõng thuõng nien ngay 26/4/2017 dä bäu HQi dõng quan tri nhiem ky

2017-2022 gõm 05 thanh vien tai däc cir. HQi dõng quan tri nhiem ky moi dä hQP va bäu õng
Trän Cöng Kha tiep tuc giü clnrc vu Chu tich HQi dõng quan trio

Trong nam 2017, HQi dõng quan tri cöng ty dä t6 chirc hQP dinh ky häng quy 04 lftn
VaD ngäy 27/02, 18/4, 28/9 va ngay 18/12/2017; tÖ chirc lfry y ki@n cac thanh vien bäng van
ban 051än.

Tõng hop cac ky hop Hõi dõng quan tr! nam 2017 nhir sau:

STT Thimh viõn HBQT Chu:c Vl,l Ngäy bät SÖbuÕi Ty l~ Ly do
diu la hQp tham d., khõng

TV.HBQT tham dlf hQp d., hQp

1 Trän Cong Kha CT.H8QT 16/4/2013 04 100%

2 VõBao TV.H8QT 27/5/2015 04 100%

3 Võ Thi Thuy TV.H8QT 20/4/2004 04 100%

4 Trftn Minh 8Q'i TV.H8QT 27/5/2015 04 100%

5 N guySn Ho[mg N am TV.H8QT 12/4/2012 04 100%

2. Ho:;tt dQng giam sat cua H8QT d6i v6"iBan di~u hanh /Supervision by the BOD over
the Director (General Director):

Trong nam, HQi d6ng quan tri da ehi d:;to thlJe hi~n nghiem tue eh@ dQ Bao eao tai
ehinh quy va nam theo quy dinh, el) th~ :

- Bao eao tai ehinh quy IV nam 2016;

- Bao eao tai ehinh ki~m toan nam 2016;

- Baa cao tai ehinh quy I nam 2017;

- Bao ea,o tai ehinh quy II nam 2017.

- Soat xet Bao cao tai chinh 6 thang dftu nam 2017.
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- Bao cao tai chinh quy III nam 2017.

- HQi dõng quan tri cõng ty t6 clnrc hQP dinh ky quy d~ thöng qua bao cao k€t qua san
xuät kinh doanh cua quy tnröc va thõng nhät mõt s6 ehi tieu k€ hoach quy sau d~ ehi dao Ban
di~u hanh tõ chirc thuc hien dat hieu qua.

- HQi dõng quan tri dä ban bac, thõng nhät phe duyet gia han han rmrc vay vön ngän
hang d~ phuc vu san xuät kinh doanh.

- Chu tich va cac thanh vien HUQT tham dv cac cuõc hQP giao ban häng thang do
T6ng Giam dõc cõng ty t6 chirc. Thõng qua cäc cuõc hQP giao ban d~ d6ng g6p y ki€n v~ k€
hoach san xuät kinh doanh, cõng viec di~u hanh cua T6ng Giam döc va cäc can bõ quan ly
cõng ty.

3. Ho;;tt dQng cua cac ti~u ban thuQe HQi d6ng quan tri/ Aetivities of the Board of
Direetars' committees:

- HQi d6ng quan tri C6ng ty kh6ng thanh l~p eae Ti~u Ban nhung c6 phän e6ng tnich
nhi~m cac thanh vien ph\} traeh tung lInh vvc.

- Uinh ky hang quy eae thanh vien bao cao HQi d6ng quan tri v~ lInh vve ph\} traeh.

4. Cae Nghi quy€t/Quy€t dinh eua HQi d6ng quan tri I ResolutionslDecisions of the
Board of Direetars:

STT SÕNghj quy~t/Q.djnh- Ngay NQi dung chu y~u

1 16/QU-HUQTCSHB 1010112017 Quy€t dinh v~ vi~e ban hanh h~ th6ng
thang luang, bang luang, ehe dQ ph\} cäp
va phuang an ehuy~n xep luang eua C6ng
ty c6 phän cao su Hoa Binh.

2 41INQ-HUQTCSHB 18/0112017 V~ vi~e vay v6n t;;tiNgän hang TMCP Sai
Gon - Ha NQi (SHB) - ehi nhanh TP.H6
Chi-Minh.

3 94INQ-HUQTCSHB 21/02/2017 V~ vi~e näng h;;tn mue vay v6n t;;ti
Agribank - ehi nhanh huy~n Chäu Uue -
Ba Ria - Vüng Tau.

4 96INQ-HUQTCSHB 22/0212017 V~ vi~e Cll d;;tidi~n quan ly phän v6n cua
C6ng ty t;;ticac doanh nghi~p khae.

5 112INQ-HUQTCSHB 28/0212017 - Th6ng qua Bao eaa k€t qua SXKD quy
IV va k€t qua SXKD nam 2016;
- Th6ng nhät mQt s6 ehi tieu k€ ha;;tch quy
Inam2017.
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188INQ-HDQTCSHB

NgäySTT sa Nghj quy~t/Q.dinh NQi dung chü y~u

1214120l7 Thöng nhät mõt s6 ehi tieu k~ hoach näm
2017 d~ trinh Dai hõi dõng c6 dõng
thuong nien nam 2017.

18/4/2017 - Thõng qua Bao cäo k~t qua SXKD quy I
nam 2017;
- Thöng nhät mõt s6 ehi tiõu k~ hoach quy
II näm 2017.

28/8/20 17 Quyet dinh v€ viec di€u chinh suät dau tu
trõng va chäm soe cao su kien thiet ca ban
tu näm 2011 den näm 2015.

9 542INQ-HDQTCSHB 2819/2017 - Thõng qua Bao cao k~t qua SXKD quy II
nam 2017;
- Th6ng nhät mõt s6 ehi tieu k~ hoach quy
III näm 2017.

10 659INQ-HDQTCSHB 18/12/2017 - Thöng qua Bao cao k~t qua SXKD quy
III näm 2017;
- Th6ng nhät mõt sõ ehi tieu k~ hoach quy
IV nam 2017.

Il 660INQ-HDQTCSHB 18/12/2017 Thöng nhät v€ viec vay võn tai Ngän häng
TMCP Sai Gön - Ha NQi (SHB) - ehi
nhanh TP .H6 Chi Minh.

12 661INQ-HDQTCSHB 18/12/2017 Th6ng nhät v€ vi~c näng hl;lnmuc vay v6n
tl;liAgribank - chi nhanh huy~n Chäu Duc
- Ba Ria - Vüng Tau.

6

7 202/QD-HDQTCSHB

8 414/QD-HDQTCSHB

III. Ban Ki~m soat ISupervisory Board

1.Thöng tin v€ thanh vien Ban Ki~m soat IInformalion about members ofSupervisory
Board:
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STT Th:imh vien BKS ChÜ'cv1;l Ngäy biit sõ buÕi Ty l~ Lydo
däu la hop BKS tham dl,l' khõng

TV.BKS tham dl,l' hQp tham du
hQp

1 Võ Van Tuän Tnrõng 27/5/2015 05 100%
Ban

2 Võ Van Binh Ki~m soat 12/4/2012 05 100%.~vien

3 Le Thi Kim Phuong Ki~m soat 27/5/2015 05 100%.~vien

T.6

Dai hõi döng c6 döng thuõng nien ngay 26/4/2017 dä bäu lai Ban Ki~m soat nhiern ky
mai gõm 03 thanh vien ttü däc cü neu tren. Ban Ki~m soat dä hQP va thöng nhät bäu õng Võ
Van Tuän tiõp Wc giü chirc vu Tnrõng Ban.

2. Hoat dõng giam sat cua BKS d6i vai HDQT, Ban giam dõc diõu hanh va c6 döng /
Surveillance activities of the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of
Direetors and shareholders.

Cän cir Di€u l~ Cõng ty, Quy chõ hoat döng cüa Ban kiem soat va däc diõm tinh hinh
cua Cõng ty, Ban ki~m soat dä läp k~ hoach kiem tra, giam sat heat dõng san xuät kinh doanh
cua C6ng ty nam 2017, tri~n khai giam sat th\Ic hi~n Di€u l~ C6ng ty, th\IC hi~n Nghi quy~t
D';li h9i d6ng c6 d6ng, th\Ic hi~n cac Nghi quy~t cua H9i d6ng quan tri, giam sat vi~c th\Ic
hi~n Quy ch~ quan ly tai chinh v€ cac m~t kinh doanh, quan ly cöng nQ',quan ly däu tu xay
d\Ing ca ban ...

* Ban kiim soat aanh gia hOQta(mg eua H(ji a6ng quim tr; :

Cac Nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri dEiban hanh dung trinh t\I, thu t\lC theo Lu~t
daanh nghi~p va Di€u l~ C6ng ty, dung dinh huang phat tri~n C6ng ty. Cac cU9ChQP HQi
d6ng quan td d€u tri~u t~p däu du cac thanh vien H9i d6ng quan tr1,Ban T6ng giam d6c va co
tham d\I cua Ban ki~m saat. Nhung CU9ChQP läy Y ki~n thanh vien HQi d6ng quan td duQ'c
th\Ic hi~n theo dung trinh t\I dung quy ch~ va phil hQ'Pvai Di€u l~ C6ng ty;

H9i d6ng quan tri t6 chuc, duy tri d€u d~n cae bu6i hQP thm':rngky bäng hinh thuc t~p
trung, chu y~u ban v€ vi~c th\Ic hi~n t6t cac chi tieu cua k~ hO';lchsan xuät kinh doanh hang
quy va nam, chi~n luQ'c phat tri~n cua C6ng ty, th\Ic hi~n Nghi quy~t cua D';li h9i d6ng c6
döng, th6ng nhät d~ ban hanh cac Nghi quy~t, Quy~t dinh, giai quy~t cac vän d€ thu9C thäm
quy€n tren ca sa tuan thu phap lu~t va Di€u l~ Cöng ty;

H9i d6ng quan td dEith\Ic thi dung quy€n h';ln va nghla v\l vai tinh thän trach nhi~m
cao, bam sM cac m\lc tieu, vi lQ'iich hQ'Pphap cua C6ng ty va c6 d6ng. Dinh huang theo Nghi
quy~t D';lih9i d6ng c6 d6ng thuang nien nam 2017, chi d';lotri~n khai cac nhi~m v\l C\lth~, S\I
th6ng nhät cao cua tung thanh vien HQi d6ng quan tr1, ra Nghi quy~t va Quy~t dinh phil hQ'P
vai tung thÜ'idi~m cua tinh hinh .th\Ic t~, tuan thu theo phap lu~t hi~n hanh va Di€u l~ C6ng
ty.

'lG
PH
D
\B
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* Dtinh.gia hoat dõng cua Ban Tõng giam a6e:

Ban T6ng giam dõc duy tri tlnrong xuyen lich hQP giao ban häng thang, thanh phän
tham du gõm Ban T6ng giam dõc, Tnrong ph6 cac phong ban chirc näng, Ban dieu hanh 6
DQi san xuät, Giam dõc Nha may ehe bien va dai diõn Cõng doan, Dean thanh nien; co mai
Chu tich HQi dõng quan tri va Tnrõng Ban Kiem soat tham dv. NQi dung cuõc hQPtäp trung
vao bao cao kõt qua thuc hien va d~ ra k~ hoach phuong huong cua thang tiep theo, giai quyet
thao ga vuöng mäe kho khän cho tung don vi tnrc thuõc, xir ly kip thoi va dua ra cac bien
phap giai quyet ngay trong cuõc hQP.

Ban T6ng giäm dõc cän cir Nghi quyet, Quyet dinh cua HQi dõng quan tri, tri~n khai
nhi~m V\l mQt cach kip thai, ung Xli' linh h09-t d~ d9-tk~t qua cao nhftt, ap d\lng nhi~u bi~n
phap tich qrc, thuang xuyen t6 chuc d6i tho9-iv6'i nguöi lao dQng, tuyen truy~n giai thich tinh
hinh san xuftt kinh doanh trong di~u ki~n kh6 khän hi~n nay d~ nguai lao dQng cung chia seo

3. Sl)'ph6i hQ'Ph09-tdQng gifra BKS d6i v6'i h09-tdQng cua HDQT, Ban giam d6c di~u
hanh va cac can bQ quan ly khac I The eoordination among the Supervisory Boardwith the
Board of Management, Board of Direetors and difJerent managers:

Trong qua trinh thl)'c hi~n nhi~m V\l Ban ki~m soat duQ'c Chu tich HQi d6ng quan tri
möi dl)'hQPtä.t ca cac cUQchQPdinh ky cua HQi d6ng quan tri.

Ban T6ng giam d6c mai Ban ki~m soat dl)' hQP tftt ca cac cUQchQP giao ban hang
thang va chi d9-ocac phong ban chuc näng thl)'c hi~n t6t trong vi~c t9-0di~u ki~n thu~n lQ'icho
B,an ki~m soat ti~p c~n h6 sa, ph\lc V\l cong vi~c ki~m tra, giam sat khi Ban ki~m soat yeu
cau.

4. H09-tdQng khac cua Ban Ki~m soat 10ther aetivities of the Supervisory Board (if
any):

Ban ki~m soat duy tri t6t cac h09-tdQng va ch~ dQ sinh h09-tthea dung quy dinh cua
Di~u l~ Cong ty, gialTIsat cac h09-t dQng chinh cua Cong ty d~ dam baü Cong ty h09-tdQng
dung dinh hu6'ng, dung phap lu~t va mang 19-ihi~u qua cao.

Ban ki~m soat Clr thanh vien tham dl)' cac cUQchQp HQi d6ng quan tri v~ k~ h09-chsan
xuftt kinh doanh näm 2017 va tinh hinh h09-tdQng kinh doanh hang quy, xem xet bao cao tai
chinh, k~t qua kinh doanh cua phong Tai chinh k~ toan cung dp.

Dinh ky Ban ki~m soat hQP 111Qtquy mQt län danh gia nhftt tri cao bao cao k~t qua
ki~m tra, giam sat trong quy, thao lu~n va thong qua chuang trinh lam vi~c cua quy sau theo
k~ h09-chdä duQ'cd~ ra tu däu nam.

IV. Dao t:;tov~ quan trj cõng ty / Training on corporate governance:

Cac thanh vien HQi d6ng quan trt, Ban ki~m soat, Ban di~u hanh dä tham gia t~p huftn
v~ quan tri cong ty. Ngoai ra, con tham gia cac dQ1:tri~n khai Nghi dinh, Thong tu lien quan
v~ chung khoan do Sa Giao dich chung khoan TP. HCM va Uy ban chung khoan Nha nu6'c
t6 chuc.

Cac thanh vien Ban ki~m soat dä tham gia t~p huftn v~ nghi~p V\l ki~m soat vien do
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam t6 chuc. .
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V. Danh sach v~ nguõt co Iiõn quan cüa cõng ty niõm y~t theo quy djnh tai khoän
34 I>i~u 6 Luät Chüng khoan (Bao rao 6 thang/näm) va giao djch ciia nguõt co liõn quan
cüa eõng ty vm chinh Cõng ty I List of affiliated persons of the public companyas
specijied in clause 34, Artide 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and
transaetions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sach v@nguoi c6 lien quan cua Cõng ty I List of affiliated persons of the
Company: Dinh kem bao cao

2. Giao dich giüa cõng ty vai nguoi c6 lien quan ella cöng ty; hoäc giüa cõng ty vai c6
dõng Ian, nguoi noi bõ, nguõi c6 lien quan cua nguõi noi bö/ Transaetions between the
companyand the affiliated persons or between the companyand major shareholders, internal
persons and related person of internal person: Khõng co

3. Giao dich giüa nguoi noi bõ cõng ty niem yet, nguõi c6 lien quan cua nguöi noi bõ
vai cõng ty con, cõng ty do cõng ty niem y~t näm quyen kiem soat/ Transaction between
internal person of listed companyand company 's subsidiaries, or the company in which listed
company takes controlling power: Kliõng c6

4. Giao dich giüa cõng ty vai cac d6i tuong khac ITransactions between the company
and other objects i;>

.]0

4.1. Giao dich gifra cõng ty v6i cong ty ma thanh vien HDQT, thanh vien Ban'y' .~
soat, Giam d6c (T6ng; Giam d6c),di@u ?anh da va dang la thanh vien sang l~p ho~c than~ vi~
HDQT; Giam doc (Tong Giam doc) dieu hanh trong thai gian ba (03) nam trÜ' l<;lidäy (tl,w: ~
thai diem l~p bao cao)1 Transactions between the companyand the company that memb ~
Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has . I>- a
founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years
(calculated at the time of reporting) : Kh6ng co

4.2. Giao dich gifra cong ty vai cong ty ma nguai c6 lien quan Clla thanh vien HDQT,
thanh vien Ban Ki€m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) diSu hanh la thanh vien HDQT, Giam
dbc (T6ng Giam d6c) diSu hanhl Transactions between the companyand the company that
related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board,
Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Kh6ng co

4,3. Cac giao dich khac clla cong ty (n~u c6) c6 the mang l<;lilQ'i ich v~t chät ho~c phi
v~t chät d6i vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c)
diSu hanh/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or
immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board,
Director (CEO): Kh6ng co

VI. Giao dj ch eÕ phi~u etla ngrrOi nQi bQ va ngrrOi lien quan etla ngrr(ri nQi bQI
Transactions ofinternal persol1s and related person of internal person:

1. Danh sach nguai noi bo va nguai lien quan Clla nguai noi bOi List of internaI
persons and their affiliated persons :Dinh kem bao cao
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2. Giao dich cua nguöi nõi bõ va nguoi co lien quan a6i vai c6 phieu cua cõng ty /
Transaetions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Dinh
kern bao cao : Khõng co

VII. Cac vAn d~ cän hru y khac / Other significant issues :

Cöng ty aa thuc hien Bao cao tai chinh quy IV nam 2017 va thuc hien cõng b6 thõng
tin.

Hiõn nay, Cöng ty dang thuc hien kiem tean bao cao tai chinh nam 2017, sõ thuc hien
cöng bõ thõng tin thea quy dinh./.bt/""

NO'i nh~11 :
- Nim tren;
- Cäc TV HDQT;
- Ban kiSm soat;
- Website cõng ty;
- Luu: VT, TCHC. bv'

CHU TJCH H(H DONG QUAN TRJ~
CHAIRMAN OF THE BOD

---..
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PHỤ LỤC I

I - Thành viên HĐQT:

1 Trần Công Kha CT.HĐQT 16/04/2013

2 Võ Bảo  TV HĐQT -TGĐ 02/05/2009

3 Trần Minh Đợi TV HĐQT 12/04/2012

4 Nguyễn Hoàng Nam TV HĐQT 12/04/2012

5 Võ Thị Thủy  TV HĐQT -Phó TGĐ 02/05/2009

II- Thành viên Ban Tổng Giám đốc:
1 Võ Bảo Tổng Giám đốc TV. HĐQT

2 Võ Thị Thủy Phó Tổng Giám đốc TV. HĐQT

III - Thành viên Ban kiểm soát:
1 Võ Văn Tuấn Trưởng ban 27/05/2015

2 Võ Văn Bình Thành viên 12/04/2012

3 Lê Thị Kim Phương Thành

viên

27/05/2015

IV - Kế toán trưởng:
1 Nguyễn Văn Quang Kế Toán Trưởng 01/04/2010

V - Người công bố thông tin:
1 Bành Mạnh Đức 12/04/2012

VI - Công ty mẹ
1 Tập đoàn CNCSVN Đại diện: ông Trần Công 

Kha

16/04/2013

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Time of 

starting to be 

affiliated 

person

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan Time of 

ending to be 

affiliated 

person

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) Position at the 

company (if any)

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

/ List of affiliated persons of the Company

(Đính kèm Báo cáo số 77/BC-HĐQTCSHB ngày 25/01/2018)

----------***---------

Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organizati 

on/individual

Lý do Reasons
STT 

No
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PHỤ LỤC II

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1 Trần Công Kha CT.HĐQT Không

1.1 Hồ Thị Ngoan Không Không

1.2 Nguyễn Anh Thoa Không Không

1.3 Trần Nguyễn Anh Quân Không Không

1.4 Trần Thị Kiều Oanh Không Không

1.5 Tập đoàn CNCSVN Đại diện: ông Trần 

Công Kha

16.632.000 55,061%

2 Võ Bảo  TV HĐQT -TGĐ 1.750 0,006%

2.1 Hoàng Thị Thu Hồng Không Không

2.2 Võ Thị Hoa Không Không

2.3 Võ Tùng Không Không

2.4 Võ Minh Hoàng Không Không

2.5 Võ Thị Hồng Nhung Không Không

3 Trần Minh Đợi TV HĐQT 1.750 0,006%

3.1 Bùi Thị Chung Không Không

3.2 Lê Thị Thủy Không Không

3.3 Trần Minh Hữu Không Không

3.4 Trần Thị Mỹ Duyên Không Không

4 Nguyễn Hoàng Nam TV HĐQT Không

4.1 Nguyễn Chánh Tâm Không Không

4.2 Nguyễn Thị Việt Không Không

4.3 Nguyễn Thị Thuỳ 

Phương

Không Không

4.4 Nguyễn Thị Thu Không 421.050 1,394%

4.5 Nguyễn Minh Phương Không Không

4.6 Nguyễn Minh Trí Không Không

4.7 Nguyễn Minh Thông Không Không

4.8 Nguyễn Thị Việt Thanh Không 2.572 0,009%

5 Võ Thị Thủy  TV HĐQT -Phó 

TGĐ

2.922 0,010%

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) Position at 

the company (if 

any)

List of internal persons and their affiliated persons

(Đính kèm Báo cáo số 77 /BC-HĐQTCSHB ngày 25/01/2018)

----------***---------

Stt

No.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Ghi chú

Note

Họ tên

Name

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned at 

the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of share 

ownership at the 

end of the period
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Chức vụ tại công ty 

(nếu có) Position at 

the company (if 

any)

Stt

No.

Ghi chú

Note

Họ tên

Name

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned at 

the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of share 

ownership at the 

end of the period

5.1 Đường Khắc Minh Không Không

5.2 Võ Thị Minh Không Không

5.3 Võ Xuân Bình Không Không

5.4 Võ Thị Phương Không Không

5.5 Võ Thị Thu Không Không

5.6 Võ Thanh Bằng Không Không

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:
1 Võ Bảo Tổng Giám đốc 1.750 0,006% TV. HĐQT

2 Võ Thị Thủy Phó Tổng Giám đốc TV. HĐQT

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1 Võ Văn Tuấn Trưởng ban Không

1.1 Trương Thị Hoa Không Không

1.2 Nguyễn Thị Cẩm Hà Không Không

1.3 Lê Thị Hà My Không Không

1.4 Võ Văn Truyền Khánh Không Không

1.5 Võ Văn Thái Bình Không Không

1.6 Võ Huyền Khánh Ngân Không Không

1.7 Lê Đình Đông Thanh Không Không

1.8 Lê Đình Minh Không Không

2 Võ Văn Bình Thành viên 35 0,000%

2.1 Võ Thùy Không Không

2.2 Nguyễn Thị Nhỏ Không Không

2.3 Nguyễn Thị Bạch Yến Không Không

2.4 Võ Thị Thiên Nga Không Không

2.5 Võ Thị Thiên Trang Không Không

2.6 Võ Văn Tuấn Không Không

2.7 Võ Thị Ngôn Không Không

3 Lê Thị Kim Phương Thành

viên

Không

3.1 Lê Thanh Tuấn Không Không

3.2 Lê Phương Hà Không Không

3.3 Lê Phương Nghi Không Không

3.4 Lê Văn Đức Không Không

3.5 Nguyễn Thị Phước Không Không

3.6 Lê Thị Kim Hồng Không Không

3.7 Lê Hữu Dương Không Không

3.8 Lê Văn Hiệp Không Không

3.9 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Không Không

3.10 Lê Thị Kim Lợi Không Không

Z:\2.Download\DanhSachCoCongNoiBoVaNguoiLienQuan_Nam_2017_TomLuot/PhuLucII



Chức vụ tại công ty 

(nếu có) Position at 

the company (if 

any)

Stt

No.

Ghi chú

Note

Họ tên

Name

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Number of 

shares owned at 

the end of the 

period

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of share 

ownership at the 

end of the period

3.11 Lê Thị Phương Thảo Không Không

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1 Nguyễn Văn Quang Kế Toán Trưởng Không

1.1 Nguyễn Thị Lệ Thúy Không Không

1.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hà Không Không

1.3 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Không Không

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người công bố thông tin:

1 Bành Mạnh Đức 350 0,001%

1.1 Bành Mạnh Hổ Không Không

1.2 Tống Thị Vân Không Không

1.3 Nguyễn thị Nữ Không Không

1.4 Bành Đại Nghĩa Không Không

1.5 Bành Đại Trí Không Không

1.6 Bành Mạnh Thường Không Không

1.7 Bành Mạnh Đạt Không Không

1.8 Bành Mạnh Dũng Không Không

1.9 Bành Mạnh Lực Không Không

1.10 Bành Mạnh Phong Không Không

1.11 Bành Mạnh Tiến Không Không

1.12 Bành Mạnh Hoài Không Không
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