TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PIIU
S: 3J/TB-PP

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc l.p - Tr do - Hnh phüc
Thànhph H C/il Minh, ngày 14 tháng 10 nám 2021

THÔNG BAO
V vic chi trã ci tfrc nám 2020 bIng tin
KInh gri: Qu' C dông Ting Cong ty c phn Phong Phi
Can cir Nghj quyM s 329/NQ-DHDCD/PP d dugc D.i hi dng c cong
thiià'ng niên näm 2021 cüa Tng Cong ty CP Phong Phii thông qua ngày
25/9/2021;
1. Thông tin v vic thanh toán c tffc näm 2020
: C phiu ph thông
Loi chirng khoán
: 10.000 dng/c phmn
Mnh giá giao djch
18% (1 c phiu nhn 1.800 dng), trong do:
T' 1 thanh toán c trc
V TS' l c tirc dâ t.rn irng: 15% (1 c phiu nhn 1.500 dng)
V TS' 1 c tirc thanh toán cOn 1i: 03% (1 c phiu nh.n 300 dng)
-

Ngày clang k cui cüng : 12/10/202 1

- Ngày thanh toán c tiirc: k tr 20/10/2021
2. Hu*ng dn nhn thanh toán c tfrc:
Di vâi chrng khoán lixu k: Ngix?ii sâ hüu chCrng khoán lam thi tic nhn tin
c tirc tai các Thành viên lu'u k ncli m& tãi khoân luu k.
-

Di vâi chirng khoán chua luu k:

(1) C dông lam thU tic nhn c t1rc bang tin rn.t theo thông tin sau:
V Dja dim: Câu 1c b Thanh Niên- Tng Cong ty c phn Phong PhU - S 48
Tang Nhon PhU, KP3, Phung Tang Nhon PhU B, thành ph ThU DUe, TPHCM.
V Th?ii gian: tU 09h dn llh các ngày 20, 21, 22/10/202 1 (ThU Tix, thU Näm và thU
Sáu).
V Khi dn nhân c tUc, c dông vui lông xu.t trinh CMND/CCCD/HO chiêu cOn
hiu lirc theo qui djnh ho.c giy Uy quyn hqp pháp di vâi cá nhân hoc giy
giài thiu/gi.y Uy quyn hgp pháp di vcii t chUc và giy chUng nh.n sâ hUu c
phn.
(2) C cong clang k nh.n c tUe bang chuyn khoãn:
V Tng Cong ty CP Phong Phii s thic hin chuyn khoãn c tUe eho c dông theo
s tài khoãn ma c dông dã clang k theo rnu dInh kern (C dông chju phi
chuyn khoãn qua ngân hang và se trt'r trçrc tip vào tin c tUe duçic chi trâ).
V Thông tin clang k nhn c tUe bang chuyn khoãn vui lông gUi v Tng Cong ty
CP Phong PhU (dja chi: 48 Tang NhoT1 Ph(, KP3, Phng Tang Nhan PhU B,
thành ph ThU DUc, TPHCM)hoc email: phanhphongphueorp.eom.

TO N C
cO I
PHO

- Tng Cong ty së khu trr thug thu nhp Ca nhân ti ngun là 5% trên c tirc
np cho Co quan thu theo quy djnh.
Ghi c/ia:
Do ánh hir&ng cia tlnh hInh djch covid-19, nh&n chung tay ddy lii djch bnh, khi
lien h vái ching tôi, Qul c dóng vui lông ch4p han/i nghiêm các qui djnh v phdng
chng djch bnh cza B5 Y Tê' nhu': dä thcçrc tiCm tô'i thiu 0] rnIi vc xin (co chz'ng
nhán trên S thc khóe din tü hoçc giâ'y ching nhn hem chl'ing, trong do müi cuói
cling dâ dz.rcic tiêm It nhO't 14 ngay) hoc dâ khOi bnh COVID-19 (co giO'y xác nhn
khói bnh COVID-19 hoçc giy ra viên), tuOn thz. tuyt di thông dip 5K, khai bOo y
dy dz, không tp trung dông ngu'&i...
Ne'u Qu) c dông cn biet them thông tin chi tie'S v thai gian, phing thO'c chi trO
ce' tc và các thông tin khOc vui lông lien h pliông Tài chinh Ké' toOn Tdng Cong ty
(anh HuingAnh 0918 691 580).
Trân tr9ng thông bão./.

Nol ,ilzân:
- Nhr trên;
- Luu VT.

CQNG IIOA xA IIQI CHU NGHIA V11T
Bôc Ip - Tt do - Hnh phüc
TP i*i C/il Minh, ngày

TONG CONG TV
cO PHAN •,

PRONG PHU

PfflEU BANG K'

tháng 10 näm 2021

NHN cC) T1C BANG CHUY1N KHOAN

KInh giri: Tng cong ty c phtn Phong Phü
Ma c dông

Ten c dông:
Diachi liênh:
S CMTND/DKKD:

Cp ngày

Noi cp

S din thoai lien h:
D nghj Tng cong ty c phn Phong Phü chuyn s tin c tirc näm tài chInh 2020 ciia
toi/chüng tôi vào tài khoàn chi tit duài day:
Ten ngirôil Don v thii hu&ng:
(Ten /Do'n vi thy htthngphái trz'ing khóp thi ten có dong)

S tài
Ti Ngãn hàiig
Toil
khoãn và các
Vit Nam.

Cong ty chüng tOi cam kt chip hành dy dü các quy djnh v chü tài
quy djnh khác có lien quan cüa Tng cong ty CP Phong Phü và pháp lut

Ben dáng k
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dáu nêu làpháp nhánj)

TONG CONG TY
cO PHAN PHONG PHU

CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phtIc
Tp H ChI Minh, ngày thang 10 nám 2021

GIAY UY QUYEN NHN cO TC NAM 2020
Kin/i fri: TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Ten c dOng:
CMND/CCCD/H chiuIMSDN s&

cp ngày:

Dja chi:
Din thoi:
Ma s cô dong:
S c phn hin có(theo danh sách cht dê'n hê't ngày 12/10/2021):
Do diu kin không th trirc tip dn nhn c tirc cho näm tài chInh 2021, toi/chtng tôi üy
quyn cho ngiici có ten dui day:
HQ ten
CMND/CCCDIH chiu s&

cp ngày:

tçti:

Dja chi:
Diên thoai
Thay niut to! dên n/zn c tá'c nám là! chin/i 2020 cüa TEing cong ty cEi p/i n Pliong P/ia.
Tôi xin hoàn toàn chju trách nhim truàc Tng cong ty c phn Phong Phi'i và tru1c pháp 1ut
ye vic u quyên nay.
Giây uS' quyên nay có hiu hrc kê tir ngày kS' cho den khi nhn xong cô tiirc.
NgtrM thrqc üy quyên
(Kj và ghi r5 hQ ten)

Ngu*i üy 9uyên
(K ten, dóng dáu - nêu co)

XAC NHiN CUA CO QUAN CO THAM QUYEN

Luu i5: Moi c dOng chi dwçic ày quyn cho mçt ngu'ô'i. Nguói ducrc uj quyên mang theo Giáy
uj quyCn (bàn goc), Giáy chà'ng nhç2n sá hth có phán (bàn góc) và CMND/CCCD dê làn'z thà
tuc nhán CO tü'c.

