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- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 9325 030
Fax: (84.8) 9325 221
- Website: www.hoabinhcorp.com.vn
- Căn cứ vào Quy định công bố thông tin.
- Căn cứ vào Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ngày 23 tháng 11 năm 2006.
Chúng tôi công bố thông tin: Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa Công ty cổ phần Xây dựng và
Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) và Continental Engineering Corporation (CEC) – Đài Loan
Vào lúc 18g00, ngày 2 tháng 6 năm 2008, HBC và CEC ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác tìm
kiếm các cơ hội cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công xây dựng cho các dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu
vực TPHCM và các tỉnh lân cận, khẳng định sự quyết tâm của HBC trong việc đầu tư vào thị trường xây
dựng hạ tầng và khu công nghiệp.
Đối tác hợp tác, Continental Engineering Corporation (CEC) được nhìn nhận là một công ty xây dựng
và đầu tư xây dựng hàng đầu của Đài Loan, xuất sắc trong thi công xây dựng và đầu tư. Đây cũng là một
trong số ít các công ty ở Đài Loan được cấp giấy phép hành nghề ở cả hai ngành xây dựng và đầu tư xây
dựng, là nhà thầu thi công công trình đường xe lửa cao tốc nối hai thành phố lớn nhất của Đài Loan là Đài
Bắc và Cao Hùng trị giá 15 tỷ USD.
Nội dung chủ yếu của Biên bản ghi nhớ giữa 2 bên gồm có:
+ CEC chịu trách nhiệm cung cấp ý kiến chuyên môn và sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như các nhân
viên quản lý cấp cao để điều hành và quản lý các dự án. Đồng thời CEC cũng sẽ cung cấp hoặc vận động
cho các hỗ trợ về tài chính.
+ HBC sẽ cung cấp các nguồn nhân lực cần thiết, thực hiện các thủ tục với chính quyền địa phương
và đảm nhiệm việc tìm kiếm và quản lý các nhà thầu phụ.
Trân trọng kính chào.
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- Như trên.
- Lưu Phòng thông tin.
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