CONG TY cO PHAN
CANG HA! PHONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S: £
/TB-CI-IP
V/v k kt hçip dng nàrn 2022 giita
Càng Hãi Phàng và cong ty có von gop

Hái PhOng., ngày Oj" tháng 3 nãm 2022

CONG BO THÔNG TIN BAT THU1NG
KInh gCri:

- Uy ban Chüng khoán Nhà nuàc
- S& Giao djch Chüng khoán Ha Ni
1. Ten cOng ty: Cong ty c phAn Câng I-Iâi Phông
Ma chirng khoán: PI-IP
Dja chi tri sâ chInh: S 8A Trn Phü, phtr&ng May To, qu.n Ngo Quyên, thành ph
Hài Phàng
Fax: 0225.3859973

Dienthoai: 0225.3859945
Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Ni dung cüa thông tin cOng b6: HOi dng quãn trj Cong ty c phn Cãng Hài
Phàng (Cãng Hãi Phôn) chap thun vic CãngHãi Phông k hp dong vn chuyên nAm
2022 vOi Cong ty cô phân HPH Logistics, ci the nhi.r sau:
2.1 Mi quan h giUa các ben:
- Cong ty c phn FIPH Logistics do Cáng Hâi PhOng n.m giü 38,81% v6n diu l.
- Ong Nguyn Ttxng Anh - Tng Giám d6c, thành viên HDQT Cãng Hài Phông là
Phó Chü tjch HDQT tai Cong ty cô phân HPH Logistics.
2.2 Thông tin chInh ca Hçxp dng:
- Ben s1r ding djch v1/cung cp djch vii: Cong ty c phAn Cãng Hài Phong
- Ben cung cAp djch vii/scr ding djch v1: Cong ty c phAn HPH Logistics
- Ni dung hqp dng và các phi bic hqp dng kern theo: Cung cAp djch vi vn
chuyCn container bang 0 tO theo nhu câu và khã nAng cüa hai ben.
3. Thông tin nay dà duc cong b6 trên trang thông tin din tir cüa cong ty vào ngày
07/3/2022 t.i website www.haiphongport.com.vn
Chüng tOi xin cam kt các thông tin cOng b trén day là dung sr that và hoàn toàn
chju trách nhirn trilâc pháp lut ye ni dung thông tin cOng bô.
Tài Iiu din/i kern Thông Mo: Nghj quyt s 33/NQ-cHP ngày 07/3/2022 ci'ta Hç5i &ng
quán li-j Cong y côp/ián Cáng Hái Phông ye vic /cj kêt hqp dông vn chuyên nám 2022 vbi
Cong ty cô phOn HPH Logistics.
Noi n/ian:
- Niur kinh girl;
- Liru: VT, TKCT.
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Nguyen Tu'ô'ng Anh

CONG TY CO PHAN
CANG HAl PHONC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& 33 INQ-CI-IP

Hal Phông, ngày 07 tháng 3 nám 2022
NGH! QUYET

V vic k Hçip dng vn chuyn näm 2022 vâi Cong ty c phAn HPH Logistics
HQI BONG QUAN TRJ
CONG TV cO PHAN CANG HA! PHONG
Can cr Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH 14 dirçic Quoc hi nuOc Cong hôa xA hi
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Can cCr Diu 1 t chCrc Va hot dung cüa Cong ty C6 phn Cãng Hãi Phông;
CAn cü Quy& djnh s6 1 207/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa HOi d6ng quãn trj Cong ty

c6 phAn Cãng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quãn trj cong ty cüa COng ty
c6 phAn Cáng Hal Phông;
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CAn dr Quy& djnh s6 1208/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cüa Hi d6ng quãn trj Côn

c6 phân Cãng Hal Phông v vic ban hành Quy ch hoat dng cüa HOi d6ng quãn trj Co
ty c6 phn Cãng Hâi Phàng;
'I'heo d xut cia 'i'6ng giám d6c Cong ty C6 phn Cáng Hãi PhOng tai Ta trinh s6
477/TTr-CHP ngày 02/3/2022 v vic k Hçip d6ng vn chuyn nAm 2022 vâi Cong ty c6
phAn HPH Logistics;
CAn cCr Ban t6ng hqp kin các thành viên Hi d6ng quãn trj Cong ty c6 phAn Câng
Hãi Phông s6 58/THYK-I-IDQT ngày 07/3/2022,
QUYET NGH!:
Diu 1. Hi d6ng quãn trl Cong ty C6 phAn Cãng Hái Phông (Câng HAi Phong) chAp
thun v vic k kêt hp d6ng djch vu vn chuyn nAm 2022 gifla Cãng Hài Phông vài
Cong ty C6 ph.n HPH Logistics thco dr thão kern theo.
DiCu 2. Yêu cu T6ng Giám d6c chi dto rà soát k các ni dung quy djnh trong hcip
d6ng, bão dam lçii Ich kinh t hqp pháp cüa Cãng I-Iãi Phông dung nhu tuân thu các quy djnh
pháp 1ut, Diu 1, quy ch& quy d:nh cüa CAng Hãi Phông.
Trong qua trInh thçrc hin IIçrp d6ng tru&ng hqp hal bôn cn thOa thun 'a1 dcm giá
djch vu cho phCi hcip th trirang, 'F6ng Giárn d6c Cáng Hal Phông duçic chü dng dam phán,
quyt djlth và k k& giá cuâc phà hp, dam bão lçyi nhun và hiu qua san xuAt kinh doanh.

Diu 3. I-Ii dng quãn trj giao Tng Giám dc Cáng Hãi Phông cAn cCr chrc nang
nhirn vi, quyn hin duc quy djnh trong f)iu I, các Quy ch cUa Cong ty và pháp 1ut
hin hành thc hin Nghj quyt cüa FIi dng quãri trj./.
N9inhjmn:
- Nhtr diéu 3;
- i'hành vi3n H1)QT;
- 'I'hãnh viôn BKS;
- I3an KTNI3;
- P.KD, TCKT;
- liru: i'KCT.
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Phim Hông Minh

