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CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TIY CUA
UY BAN CHNG KHOAN NHA NTXOC VA S GDCK HA NQI
KInh gi:ri:
- Uy ban Chirng khoán Nba nhrâc;
- Sâ Giao djch Chcrng khoán Ha Ni.
Ten cong ty
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Ma chüng khoán
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: s6 48 Tang Nho'n Phii, Khu ph 3, Phung Tang Nhon
Tri sâ chInh
Phü B, Thành ph Thu Due, TP.H ChI Minh.
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Fax: (028) 3840 6790
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Nghj quy& s6 235/NQ-HDQT ngày 16/06/202 1 cüa Hi dèng quãn trj Tng Cong ty
c phn Phong Phü v vic t chfre Di hi dng c6 dong bt thi.r?ng theo hInh thüc
1y kin c dong btng van ban.
Thông tin nay duçic cOng b trên trang thông tin din tr cüa T6ng Cong ty c phn
Phong Phii theo dja chi www.phongphucorp.com mvc quan h Co dong vào ngãy
16/06/202 1.
Chung tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day 1 dung sr that và hoàn toàn chju
trách nhim truàc pháp 1ut v ni dung các thông tin d cong b.
Trân trçng./.

No'i nhçin:
- Nhu trén;
-Li.ru:VT.

TONG CONG TY CO PHAN
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'7NQ-HDQT

Tp H ChI Minh, ngày 16 tháng 6 nám 2021

NGH QUYET CUA HQI BONG QUAN TRJ
VVtO chic ld'y kiê'n cO dông bang vOn bàn
HQI BONG QUAN TRT TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
COn cz- LuU Doanh nghip s 59/2020/Q1114 ngày 17/6/2020 và các vOn bàn htráng dan
thi hành;
COn cá Luat Ch&ng khoán sc 54/2019/QH14ngay 26/11/2019 và các vOn ban hithng dOn
thi hành;
COn c& Diu l T cht'rc và hoçzt d5ng Tang Cong ty cphen Phong Phà;
COn c&Biên bàn hQp Hói dng quOn trj Tdng Cong ty ngOy 16/6/2021 v vic t ch&c l4v j
kiê'n c dOng bang vOn bàn;
QUYET NGII!:
Biu 1. Thng nMt k hoch ly kin c dong bIng van bàn, gm các nQi dung sau:
Ngày clang k cui cUng là 07/7/202 1;
Thii gian 1y kin bang van bàn: Tr ngày 10/7/202 1 dn ngày 20/7/202 1.
Ngay thirc hin tang hçTp kin và kim phiu dir kin: Ngày 23/7/2021.
Miic dich: Ly kin cüa c dông btng van bàn thông qua t trInh cüa HDQT v các
nOi dung sau:
Ni dung 1: Nhm gii.p cho vic diu hành, quãn trj Tng cong ty chuyên nghip, hiu
qua han, tránh duçc các rUi ro tranh chip pháp 1 sau nay, Hi dng quãn trj lAy ' kin c
dông thông qua các dir thão tài lieu sau và gop )2 b sung (né'u có):
a. Thông qua dir thão si:ra di b sung Diu 1 t chüc và hoat dng cUa Tng Cong ty
CP Phong Phü;
b. Thông qua dir thão si'ra di b sung Qui ch ni b v quãn trj Tng Cong ty;
c. Thông qua dir thão Quy ch hot dng cUa Hi dng quãn trj;
d. Thông qua dir thão Quy ch ho?t dng cüa Ban kim soát;
(dy tháo tài liqu duic dOng tài lrên Website: http://wi'w.phongphuco;p. com/ mic: Bai hi
dng c dông thirö'ng niên 2021)
Ni dung 2: Thông qua chü truang lira chn t chirc kim toán trong các Cong ty kim
toán có dü diu kin, uy tin, duqc phép hoat dng ti Vit Nam theo d xuAt cüa Ban Kim
soát Tng Cong ty d cung cAp djch vii kini toán, soát xét các báo cáo tài chInh näm 2021
nhii sau:
a. Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam;
b. Cong ty TNHH KPMG Vit Nam;
c. Cong ty TNHH Kim toán và Tu vAn (A&C);
d. Cong ty TNHH Kim toán va Djch vi,i Tin h9c (AISC).

V Uy quyn cho I-Ii dng Quân trj 1ira chçn mt trong bn t chirc kim toán trên dê
cung cAp djch vit kim toán, soát xét báo cáo tài chinh nãm 2021 cho Tng Cong ty c
phn Phong Phü.
Diu 2. Thng nhAt giao cho Tng Giám dc/di din theo Pháp 1ut cüa Tong Cong ty triên
khai thrc hin các ni dung trên theo ding qui djnh.
Diu 3. Các Ong, Ba: Hi dng Quán trj, Ban Diu hành Tng Cong ty, Tru'ô'ng PhOng Tài
chinh K toán vâ Truâng các PhOng, dan vj lien quan trong Tng Cong ty chlu trách nhim
thi hánh Nghj quyt nay.
Nghj quy& nay có hiu 1irc k tr ngày k./.

No'i nI:n:
- Nhu diêu 3;
- Ltru VT, HDQT.

