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S6:
/TB-CHP
V/v k kt hcp dng näm 2022 giüa
Cãng Hãi Phông và Cãng VIMC DInh Vu

HOi Phông, ngày

tháng 10 näin 2022

CONG BO THÔNG TIN BAT THIfNG
Kinhgri:

- Uy ban Chirng khoán Nhà nithc
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni
1. Ten cong ty: Cong ty c ph.n Càng Hái Phông
Ma chrng khoán: PHP
Dja chi tri si chInh: S6 8A Tr.n Phü, phu&ng May Ta, qun Ngô Quyên,
thânh phô Hài Phông
Fax: 0225.3859973

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

2. Ni dung cUa thông tin cong b& Hi dng quàn trj Cong ty c phn Cáng Hâi Phóng
(Cáng Hãi Phông) chap thun vic Cáng Hài PhOng k kêt hqp ctông näm 2022 vài Cong ty
cô phân Cãng VIMC DInh Vu.
2.1 Mi quan h gifla các ben:
- Cong ty c phAn Càng VIMC Dinh Vu là Cong ty con cüa Tng cong ty Hang hài Vit
Nam — CTCP (Co dông lan närn giit 92,56% VDL cüa Càng Hái Phong).
2.2 Thông tin chInh cüa Hçip dng:
- Ben cung cp djch viI: Cong ty c phn Càng Hái Phông
- Ben sr ding djch v11: Cong ty cô phAn Cáng VIMC DInh Vu
- Ni dung hçrp dng: cung cp djch vi xp d, giao nhn hang hóa
3. Thông tin nay dã thrçic cong b trên trang thông tin din tü cüa COng ty vào ngày
e/10/2022 tai website www.haiphongport.com.vn
Chüng tOi xin cam k& các thông tin cong b6 trên day là dung sir tht và hoàn toàn chju
trách nhim tnrOc pháp lust
ni dung thông tin cong bô.

ye

Tài 1iu din/i kern Thông bdo: Nghj quye"t s 177/NQ-CHP ngày 07/10/2022 cza H5i dng
quán frj Cong cOphán Cáng Hái Phông vevicJg5 kêt hp dOng cung cap dfch vy xêp d5 giao
nhn hang hóa nãn 2022 giza COng ' cO p/ian Cáng Hái Pliông và Cong ly cO phán COng
VIMC DInh Vi
No'i nhmn:
-Nhu kmnh gCri;
-Li.ru: VT, TKCT.
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Nguyn Tuô'ng Anh

CONG TY CO PHAN
CANG HA! PHONG

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VWT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S6: 177 /NQ-CHP

Hái Phông, ngày 07 tháng 10 nàm 2022
NGHJ QUYET

V vic k kt hçp dng cung cAp dich vii xp d, giao nhn hang hóa näm 2022
gifla Cong ty cô phân Cãng Hal Phông và Cong ty Co phãn Cãng VIMC Dinh VU
HO! BONG QUAN TRI
CONG TV CO PHAN CANG HI PHONG
Can cir Lust Doanh nghip s6 59/2020/QH14 dixçc Quc hi nuàc Cong hàa xA
hi chU nghia Vit Nam thông qua ngàv 17/6/2020;
Can cr Diu 1 t chirc và hoat dng cUa Cong ty c phn Cãng Hài PhOng;
CAn cir Quy& djnh s 1207/QD-CFIP ngày 29/4/202 1 cüa Hi dông quán tij Cong
ty c phAn CAng HAi Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quán trj cOng ty cüa
Cong ty c phn CAng HAl Phàng;
CAn cir Quyt djnh s6 1208/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cUa Hi dng quAn trj Cong
ty c phAn CAng HAi Phông v vic ban hành Quy ch hot dng cUa FIi dong quAn tr
Cong ty c phAn CAng HAi PhOng;
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Theo de xuat cua Tong giam doc Cong ty co phan Cang Hai Phong ti Ta trinh so
4627/TTr-CHP ngày 29/9/2022 v vic k kt hp dng cung cAp djch vii xp d, giao
nhn hang hóa nAm 2022 gifla Cong ty c phAn CAng HAi PhOng vA Cong ty c phAn
CAng VIMC DInh VU;
Can cfr Bàn thng hqp kin các thAnh viên Hi dng quAn tn Cong ty cô phân
CAng HAi PhOng s 292/THYK-HDQT ngày 06/10/2022,
QUYET NGHI:
Biéu 1. Hi dng quAn trj Cong ty c phn CAng Hal PhOng (CAng HAi Phang)
chAp thu.n vic k két hp dng cung cAp djch vi xp dà, giao nhn hang hóa nAm 2022
giUa CAng HAi Phông vA Cong ty c ph.n Càng VIMC DInh VU vài ni dung chi tit nhu Dr
thAo Hqp dng kern theo.
Trong qua trInh thirc hin hqp dMg, trung hçp hai ben can thOa thuan lai dan giá
djch vi cho phU hqp thj tnr&ng hoc phát sinh cac mt hang khAc chua có dan giA djch
vi, Tng GiAm d6c dtrcxc chU dng dàrn-phAn, thircing thAo vA quy& djnh giA cuâc phü
hqp, dAm bAo lçii nhun vA hiu quA sAn xuAt kinh doanh.
Diu 2. Yêu cAu T6ng GiArn dc chi do rA soát k cAc ni dung quy djnh trong
hçip dng, bAo dAm lçii Ich kinh té hqp pháp cUa CAng HAi PhOng cUng nhii tuAn thu cãc
quy djnh pháp 1ut, Diu 1, quy ch& quy djnh cUa CAng HAi PhOng.

Diu 3. Hi dng quãn trj giao Tng giám dc Cãng Hâi PhOng can cir chiirc nang
nhim vi, quyn hn duçic quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cüa Cong ty vã pháp 1ut
hin hãnE thc hin Nghj quyt cüa Hi dng quán tij./.
Nui nhiin:
- Nhu diêu 3;
- Thành viên HDQT;
- Ban kiém soát;
- Ban KTNB;
- P.TCTL, P.TCKT;
- Li.ru: TKCT.
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Phim Hong Minh

