CONG TY cO PHAN
CANG HAl PHONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA V!T NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phñc

S6: h/TB-CHP
V/v k kt hcip dng närn 2022 giUa
Câng Hãi Phông và cOng ty có von gop

Hái Phóng, ngày &L tha'ng 03 nàm 2022

CONG BO THÔNG TIN BAT THIIO'NG
KInh gCri:
- Uy ban Chrng khoán Nhã ni.ràc
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni
1. Ten cong ty: Cong ty c phn Càng 1-Iái Phang
Ma chüng khoán: PHP
Dja chi tri1 so chInh: S 8A Tr.n Phü, phuOng May Th, qun Ngo Quyn, thành ph6
Hãi Phong
Din thoai: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.corn.vn
2. NOi dung cüa thông tin Cong b6: HOi dng quãn trj Cong ty c ph.n Cãng Hâi
Phông (Câng Hâi Phang) chap thun vic Cãng Hãi Phông k hqp dông näm 2022 vOl
Cong ty cô phân HPH Logistics, ci the nh'ii sau:
2.1 Mi quan h gina các ben:
- Cong ty c phn HPH Logistics do Cãng Hãi Phông nAm giü 38,81% vn diu l.
- Ong Nguyn TuOng Anh - Tang Giám d&, thành viên HDQT Càng Hãi Phong là
Phó Chü tich HDQT tai Cong ty cô phân HPH Logistics.
2.2 Thông tin chinh cüa Hqp dng:
a. Hçxp dng hçxp tác khai thác container
- Ben sr ding djch v./cung cAp djch vt: Cong ty c phn Cãng Hãi PhOng
- Ben cung cAp dch vi/scr diing djch vu: Cong ty c phAn HPH Logistics
- NOi dung hçp dng và các phii h1ic hqp dng kern theo: km giü bão quãn container,
dch vii nâng h container và các djch vi khác theo nhu câu và khã nang cüa hai ben.
b. Hqp dng nguyen tc djch vii giám dnh, PT! va v sinh container
- Ben sr dimg djch v11: Cong ty c phAn Câng Hái Phông
- Ben cung cAp djch v1i: Cong ty c phAn HPH Logistics
- Ni dung hçip dng: cung cAp djch vi,1 giãrn djnh, PTI container và djch vii v sinh
container rông (bao grn container khô vã container lanh) ti Chi nhánh Cãng Tan VU,
Càng Hài Phong.
3. ThOng tin nay a ducic cOng b6 trCn trang thông tin din t1r cia cong ty vao ngay
02/3/2022 tai website www.haiphongport.com.vn

Chüng tôi xin cam két các thông tin cong bô trên day là dung sr that va hoàn toàn
chju trách nhim truâc pháp 1ut ye nOi dung thông tin cong bô.
Tài li?u din/i kern Thông báo: Ngh/ quyé't s 31/NQ-CHP ngây 02/3/2022 cia Hi dcng
quán 1,1 C.'ông côplthn C'áng Hal Phóng ye vic k két hQp dóng nàm 2022 vài Cong cO
phOn HPH Logistics.
Ncinhân:
- Nhu
- Lun: Vi. I kC.
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