CONG TY CO PHAN
CANG HA! PHONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phtic

S:
/TB-CHP
V/v kê hoach chi trã cô tirc
näm 2021

Hái Phông, ngàyA tháng 5 nãm 2022

CONG BO THONG TIN BAT THU'NG
KInh g1ri:

- Uy ban Chirng khoán Nhà rnràc
- Sâ Giao djch Chi.rng khoán Ha Ni
1.Ten Cong ty: Cong ty c6 phAn Câng Hái Phông
Ma chüng khoán: PI-IP
Dja chi tri s0 chInh: S6 8A Tr.n Phü, phthng May Tci, qu.n Ngo Quyn,
thành ph6 Hài PhOng
Din thoai: 0225.3 859945

Fax: 0225.3 859973

Email :congbothongtinhaiphongport.com.vn
2. Nôi dung cüa thông tin cong b: Cong ty c phn Cãng Hãi Phông (Cong ty)
thông báo v k ho?ch chi trà Co tirc nãm 2021 cüa Cong ty.
3. Thông tin nay dà dirçc cong b trên trang thông tin din tCr cüa cOng ty vào
ngay 16/5/2022 tai website www.haiphongport.com.vn
Tài 1iu dInh kern Thông báo:
- Nghi quyê't 88/NQ-CHP ngày 16/5/2022 cüa H3i ddng quán trj Cong ty cd phdn
Cáng Hal Phông ye' vic chi Ira c ti'c nàrn 2021.
- Thông báo s ,1J2.3 /TB-CHP ngày 16/5/2022 cia COng ty cophn Cáng Hal PhOng
thông báo ye' vic ch6t danh sách c dOng de' chi ira cc &c nám 2021.
Chüng tOi xin cam k& các thông tin cOng b6 trên day là dung sir that và hoàn toàn
chju trách nhim tnróc pháp lut v ni dung thông tin cong b&
Ntiin1:n:
-Nhu trên;
-Li.ru: VT, TKCT.

NGUé'

HEO PHAP LUAT
t DOC

Nguyn Tirô'ng Anh

Mu 07/THQ
CONG TY CO PHAN
CANG HA! PHONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tif do - Hanh phñc

S: 4Q3 /TB-CHP
V/v ch& danh sách c dông d
chi trá cô tirc näm 2021

Hal Phông, ngày .4's tháng 5 nám 2022

THÔNG BAO
(V ngày clang k cui cüng d thyc hin quyn nhn c tirc 11am 2021 bang tin)
KInh gfri: Trung tam Lu'u k Chirng khoán Vit Nam
Ten T chirc phãt hành: Cong ty c phn Câng Hal Phông.
Ten giao djch: Port of Hai Phong.
Tr sâ chInh: S6 8A Tr.n Phü, phuàng May Tcy, qu.n Ngô Quyn,
thânh ph6 Hái PhOng
Fax: 0225.3859973
Din thoi: 0225.3 859945
Chüng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chüng khoán Vit Nam (VSD)
ngày clang k cui cñng d 1p danh sách ngtrô'i s& hfru cho chfrng khoán sau:
- Ten chrng khoán: C phiu Cong ty c6 phn Cãng Hãi Phông.
- Ma ching khoán: PHP
- Loai chirng khoán: C phiu ph thông.
- Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu.
- San giao djch: HNX
- Ngay clang k cui cüng: 14/6/2022
1. L do và mic dIch
- Chi trá c tirc nãm 2021 bang tin
2. Ni dung ci the
Clii Ira cEi tfrc bang tin:
- T) 1 thirc hin: 4%/cs phiu (01 c phiu duc nhn 400 dng)
- Ngày thanh toán: 30/6/2022.
- Phi.rang thüc và dja dim thirc hin:
+ Di vâi chirng khoán imi k: NgutM s hüu lam thu tic nhn C6 tCrc ti các Thành
viên luu k nai mi tài khoãn km k.
+ D6i vài chirng khóán chi.ra luu k: Ngiri s hUu chrng khoán lam thu ti1c nhan c6
tirc ti B phn K toán - PhOng Tài chInh K toán Cong ty C6 phn Cãng Hãi PhOng P.103
- Van phông Gong ty s 8A Trn Phz, P.Máy To, Q.NgO Quyn, TP Hal Phông) vào các
ngày lam vic trong tuan (trir Thi Bay và Ghz nhat) b&t dau t& ngày 3 0/6/2022. Khi lam
1

thu t1ic, ngixii sâ hUu chrng khoán xut trInh Giy chfrng nhan si hftu C6 phAn và Ching
minh nhãn dânlCän ci.râc cong dan dang con hiu 1irc s1r diing.
D nghj VSD 1p và gui cho Cong ty chüng tôi danh sách ngirOi sO' hfru chüng
khoán ti ngày dAng k cu6i ding nêu trên vào dja chi sau:
- Dja chI nhn Danh sách (bàn crng):
Cong ty c6 phAn Câng Hài PhOng - S6 8A Trn Phü, phuäng May T,
qun Ngô Quy&n, thành ph6 Hài PhOng.
- Dja chi email nh.n file dii lieu: congbothongtin@haiphongport.com.vn
Chüng tôi cam kt nhftng thông tin ye nguOi sO' hfru trong danh sách së dirçrc sfr
dirng thing miIc dIch và tuân thu các quy dlnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi sê hoàn
toàn chju trách nhim tru'ó'c pháp 1ut nu cO vi phm.

Noinhin:
- Nhir trén;
- UBCK Nba rnróc;
- SGDCK Ha Ni;
- P.TCKT;
- Lixu: VT, TKCT.

NGU'i

:kHEO PHAP LUAT
DOC

Nguyen TuO'ng Anh
* Tài lieu dInh kern:
1. Nghj quyét s 01/2022/NQ-DHDCD ngày 28/4/2022 cza Dai hi &ng cd dông
Cong ty cc phn Cáng Hái Phông
2. Nghj quyê't s6 88/NQ-CHP ngày 16/5/2022 cia Hôi thng quán trj COng ty cdphdn
Cáng Hal PhOng ye' viçc chi trá cd tz.'c nàm 2021.
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CONG TY cO PHAN
CANG HAl PHONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHA V!T NAM
Bc Ip - Tr do - Hnh phóc

S& 88 /NQ-CHP

Hái Phông, ngày 16 tháng 5 nám 2022
NGH! QUYET
V vic chi trá c ti.rc näm 2021

HO! BONG QUAN TR!
CONG TV CO PHAN CANG HA! PHONG
CAn cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 dtrçic Quéc hi nirâc Cong hôa xA hOi
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020;
CAn cr Diu i

th chrc và hoat dng cüa Cong ty c phAn Cáng Hal Phông;

CAn ctr Quy& djnh s 1207/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cüa Hi dng quán trj Cong ty
cô phân Cãng Hãi Phông ye vic ban hành Quy chê ni bO ye quán trj cong ty cüa Cong ty
cô phân Cáng Hái Phông;
CAn cir Quyt djnh s 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi dng quân trj Cong ty
cô phân Cáng Hái PhOng ye vic ban hành Quy chê hot dng cüa Hi dOng quán trj Cong
ty cô phân Cãng Hãi PhOng;
Xét d xuAt cüa T6ng Giám dc Cong ty c phn Cãng Hãi PhOng tai Ta trInh s
2663/TTr-CHP ngày 10/5/2022 ye vic chi trá cO tirc nAm 2021;
CAn ci Ban tng hçTp kin các thành viên Hi dng quán trj Cong ty c phn Cãng
Hâi PhOng so 129/THYK-HDQT ngày 13/5/2022,
QUYET NGH:
Biu 1. Hi dng quàn trj Cong ty c phAn Cáng Hãi PhOng (Cong ty) chp thun thrc
hiên chi trâ cô tirc nAm 2021 bang tiên, cii the nhir sau:
- T 1 c ttrc chi trã: 4%/ce, phiu (01 c phiu duçic nhn 400 dng).
- Ngây dAng k cui cUng: 14/6/2022.
- Ngày thanh toán: 3 0/6/2022.
Yêu cAu Tng Giám d6c can di ngun tài chInh, dam bão vic trã c tic không ãnh
huâng den khâ nang thanh toán cüa Cong ty, thc hin dung quy djnh cüa Lut Doanh nghip.
Biu 2. Hi dng quãn trj giao Tng Giám dc cAn cü chic nAng nhim vi, quyn hn
dirçic quy djnh trong Diêu 1, các Quy ché cüa Cong ty và pháp 1ut hin hành thrc hin
Nghj quyêt cüa Hi dông quãn trj./.
Noi nI.1n:
- NhLr diu 2;
- Thành vién HDQT;
- Ban kiém soát;
- P.TCKT;
- Ban KTNB;
- Ltru: TKCT.
A

Phm Hong Minh

