TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU

CQNG bA XA HQI CRLJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc
Thành ph H C/il Mm/i, ngàyJ2 tháng 06 nám 2021

S: .24/TB-PP
V/v Ngày dang k cui cüng d thrc hin
quyên lay kiên cô dong bang van ban

THÔNG BAO
V ngày dãng k cui cüng cI thtrc hin quyn
1y kiên cô dông bng van ban
KInh gü'i: Trung tam Ltru k Chirng khoán Vit Nam
Ten t chi'rc phát hành

: Tang Cong ty c phn Phong Phü

Ten giao djch

: Tng Cong ty c phAn Phong Phü

Tri sO chInh
: 48 Tang Nhcin Phü, Khu ph 3, Phi.thng Tang Nhan
Phü B, thành ph Thu Dirc, Thânh p1i H ChI Minh
Din thoai
Fax

(028) 66847979
: (028) 37281893

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Lru k Chirng khoán Vit Nam (VSD)
ngày dang k cu6i cüng d 1p danh sách ngithi si hUii cho chfrng khoán sau:
Ten ching khoán
: Co phi&i Tng Cong ty c ph.n Phong Phü
M ching khoán

: PPH

Loi ching khoan

: C phiu ph thông

Mnh giá giao djch
San giao djch

10.000 dng/c phin
: Upcom

Ngây dang k cui ciing 07/07/202 1
1. L do và miic dich

Thijc hin 1y kin c dông bang van ban.

2. Ni dung ciii th:
- T 1 thc hin: 1c phiu — 1 quyn biu quy&
- Thai gian thirc hin: Tü ngày 10/7/202 1 dn ngày 20/7/202 1
- Dja dim thirc hin: tii Tng Cong ty c phlin Phong Phu, si 48 Tang Nhcin
Phü, Khu ph 3, Phuông Tang Nhn Phü B, thành ph Thu Drc, Thành phó
H Chi Minh.
- Ni dung 1y kin:
+ Thông qua các dir thão tài 1iu gm: dij thão sira dti b sung Diu 1 t chirc
và hoat dng cüa Tng Cong ty CP Phong Phü; dir thão süa di b sung Qui
ch ni b v quãn trj Tng Cong ty; dr thâo Quy ch hot dng cüa Hi dng
quan trj vã dr thão Quy ch hot dng ccia Ban kim soát.
+ Thông qua chU tnrang 1ira ch9n t chrc kim toán báo cáo tãi chInh näm 2021.

D nghj VSD 1p va gui cho Cong ly chñng tôi danh sách ngithi si hthi chüng
khoán tai ngày däng k cui c1ng nêu trên vào dja chi sau:
- Dja chi nh.n danh sách (ban cüng): Tng Cong ty c phn Phong Phü, s
48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, Phung TAng Nhan Phü B, thành ph Thu
fXrc, Thành ph H ChI Minh.
- Dja chi email nhtn file dü lieu: ptnhanphongphucorp.com
Chüng tôi cam kt nhUng thông tin v ngixi sâ hihi trong danh sách s drçic sr
dicing dung miic dIch vA tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi së hoAn
toàn chju trách nhim trirOc pháp 1ujit nu có vi phtm.

Nc! nhn:
- Nhir trên;
- SGDCK Ha Ni;
-Luu:VT.
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