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TA!>OOÀNCÔNGNGHlÊPCAOSUVN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BîNH

CÔNG BQ THÔNG TIN TRÊN CONG THÔNG TIN f)I~N TU CUA

UY BAN CHÜNG KHOÂN NHÀ NUaC VÀ sa GIAO D!CH CHÜNG KHoAN TP. HCM

Kinh gui:

- Uy Ban clnrng khoàn nhà nuée,

- Sa Giao dich chïrng khoàn TP HÔChi Minh.
1.GIOI THIÊU VÈ TO CHUC CÔNG BO THÔNG TIN
1.Tên tô chu~ : CÔNG TY CÔ PHÀN CAO SU HOÀ BÎNH
2. Ma chïrng khoàn :HRC
3. Dia chi tru sa chinh : Âp 7, xâ Hoà Binh, huyên Xuyên Môc, Bà Ria - Vûng Tàu
4. Di~n thoai : 0254.3872104; Fax: 0254.3873495.
II. NGUm THVC HI~N CÔNG BQ THÔNG TIN:
1. HQvà tên : Bành Manh Duc.
2. Dia chi: Âp 7, xâ Hoà Binh, huyên Xuyên Môc, Bà Ria - Vüng Tàu
3. Diên thoai di dông: 0913.668652; Ca quan : 0254.3873494.
4. Loai thông tin công bô: 24h.
III. NOl DUNG CÔNG BQ THÔNG TIN:
Ngày 12/0112021, Công ty co van ban gui Trung tâm luu ky chïrng khoàn CN TP. HCM

và Sa Giao dich Chïrng khoân TP. HCM vê ngày dàng ky cuôi cùng dé thuc hiên quyên tham
du Dai hôi dông cÔdông thuàng niên, theo do:

1. Ngày dâng kY cuôi cùng: 03/02/2021.
2. Ngày tÔ chire Dai hôi dông cÔ dông thuèmg niên: trong thang 3/2021 (thèi gian

cv thê, Công ty sê thông bào sau).
Dia diêm : Tru sa Công ty cÔphân cao su Hoà Binh

Âp7, xs Hoà Binh, huyên Xuyên MQc, Tinh Bà Ria -Vùng Tàu.
3. NQi dung Dai hôi :
+ Thông qua bao cao tài chinh, kê hoach phân phôi 19inhuân nâm 2020;
+Bâu bÔ sung thành viên HQi dông quàn tri nhiêm ky 2017-2022;
+BÔ sung ngành nghê kinh doanh; sua dôi, bÔ sung Diêu l~ Công ty
+Kê ho~ch san xuât kinh doanh nâm 2021 và mQt s6 nQi dung khac;
Thông tin này da duQ'c công bÔ trên trang thông tin di~n tu cua công ty vào ngày

12/0112021 tc;tiduàng dân http://horuco.com.vnlvi/guan-he-co-dong.html.
Chung tôi cam kêt thông tin công bÔ trên dây là dung sv th~t và hoàn toàn chiu trâch

nhi~m tru6c phâp lu~t vê nôi dung câc thông tin da công bÔ.I.

Dinhkèm:
Thông bâo sÔ25/TB-CSHB ngày 12/0112021
vê ngày dang kY cuÔi cùng dé thvc hi~n
quyên tham dv Dc;tihôi dÔng cÔdông thuàng niên.

Bà Ria - Vùng Tàu, ngày 12 thang 01 nam 2021
NguÔ'Ï thl}'c hi~n công bÔ thông tin
TP. TO ' 57 'NH CHiNH
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TÂP DOÀN CÔNG NGHISP CAO SU VN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
CÔNG TY CP CAO SU HOA BINH DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

s6:.:1.5 ITB-CSHB Bà Rta-Vung Tàu, ngàyLJ. thang al nam 2021

THÔNGBÂO
vê ngày dâng kY cuôi cùng dê thuc hiên quyên

Tham dl}'D~i hQi cÔdông thirèng niên

Kinh gui:
- Trung tâm luu ky clnrng khoàn CN TP .HÔChi Minh
- Sa Giao dich chïmg khoàn TP.HÔChi Minh

T6 chire phàt hành: CÔNG TY CÔ PHÀN CAO SU HàA BÎNH

Tên giao dich: CÔNG TY CÔ PHÀN CAO SU HàA BÎNH
Tru sa chinh: Âp 7, xâ Hoa Binh, huyên Xuyên MQc, tinh Bà Ria-Vüng Tàu

Diên thoai: 0254.3872104 - 3873496 Fax: 0254.3873495

Chûng tôi thông bâo dên Trung tâm LU'u kY Chïmg khoàn Viêt Nam
(VSD) ngày dâng ky cuôi cùng dê lâp danh sach nguèi SÔ' hûu cho chïmg
khoàn sau:

Tên clnrng khoan: C6 phiêu Công ty cô phân cao su Hoa Binh

Ma clnrng khoân: HRC
Loai clnrng khoàn: C6 phiêu phô thông

Mênh gia giao dich : 10.000 dông

Sàn giao dich : HOSE
Ngày dàng ky cuôi cùng: 03/02/2021

1. Ly do và mue dich su dung:
- Tham duDai hôi dông c6 dông thuèng niên nam 2021.

2. NQidung cu thê.

a. Tham duDai hôi dông c6 dông thuèng niên nam 2021
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- Ty lç thire hiên:

+D6i véi cÔphiêu phô thông: 01 cÔphiêu - 01 quyên biêu quyêt.

- Thèi gian thire hiên: Trong thang 3/2021, thèi gian cu thê Công ty se thông
bào trong thu moi.

- Dia diêm thire hiên: Công ty CÔ phân Cao su Hoa Binh

Âp 7, xâ Hoa Binh, huyên Xuyên Môc, tinh Bà Ria-VÙllg Tàu

- NÔi dung Dai hôi:
+ Thông qua bào cao tài chinh, kê hoach phân phôi IÇYinhuân nàm 2020.

+ BAu bô sung thành viên Hôi dông quàn tri.

+ BÔ sung ngành nghê kinh doanh.

+ Sua dôi, bô sung Diêu lç Công ty.

+ xé hoach san xuât kinh doanh nàm 2021 và môt s6 nôi dung khâc.
oè nghi VSD lâp và gui cho Công ty chùng tôi danh séch nguèi sa hûu

chùng khoàn tai ngày dàng ky cuôi cùng nêu trên vào dia chi sau:

- Dia chi nhân Danh sàch (ban cirng): Công ty CÔ phân Cao su Hoa Binh -
Âp 7, xs Hoa Binh, huyên Xuyên môc, tinh Bà Ria-Vung Tàu

- Dia chi email nh~nfileduliçu:tckt@horuco.com.vn
Chùng tôi cam kêt nhüng thông tin vê nguèi sa hüu trong danh sàch se duce

su dung dung mue dich và tuân thu cac quy dinh cua VSD. Công ty chung tôi se
hoàn toàn chiu trach nhiçm tru6c phap lu~t nêu c6 sai ph~m. ~

Not nh~n:
- Nhu trên;
- Luu: VT, TCKT. ):rv-

V5 Thi Thùy
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