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         Số:         /PP   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 

 

Lời đầu tiên, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (PPH) xin gửi lời chào 

trân trọng tới toàn thể Quý cổ đông và mong luôn nhận được sự đồng hành, chia 

sẻ với cán bộ công nhân viên Tổng Công ty trong mọi hoạt động.  

Căn cứ vào kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được 

công bố trên cổng thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và website 

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú: http://www.phongphucorp.com.  

Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã thực hiện việc gửi Thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến vào lúc 8 giờ ngày 25/9/2021 (Thứ bảy) 

cho Quý cổ đông theo hình thư gửi bảo đảm. Tuy nhiên, thời điểm này dịch 

Covid -19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhiều khu vực bị phong tỏa, nhiều 

dịch vụ bị hạn chế như dịch vụ chuyển phát thư, bưu điện… theo quy định của 

Ủy ban Nhân dân Thành phố. Do đó Quý cổ đông có thể chậm nhận hoặc không 

nhận được thư Thông báo mời họp do Tổng Công ty cổ phần Phong Phú gửi. 

Đây là trường hợp bất khả kháng và ngoài mong muốn của doanh nghiệp. 

Với mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành lâu dài, Tổng 

Công ty cổ phần Phong Phú rất mong Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư chia sẻ với 

những khó khăn hiện nay. Trường hợp không nhận được Thông báo mời họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, 

Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Tổng Công ty cổ phần Phong Phú để được hỗ 

trợ theo thông tin sau: 

- Điện thoại: (028) 22 134 108 (phòng Hành Chính Tổng Hợp) 

- Email: ptnhan@phongphucorp.com 

Trân trọng./. 
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