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CO PHAN 

PHONG PHU. 

T1P DOAN DT MAY VIT NAM 
TONG CONG TY CP PHONG PHIIJ 

CONG HOA XA 1191 CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S: °9/PP-TCKT ThànhphH ChIMinh, ngày .Vttháng 08 nám 2021 
V/v giái trInh kê't qua hoat dóng 
kinh doanh 6 tháng nàm 2021 sau soát xét 

KInh gi:ri: - Uy Ban Chüng Khoán Nhà Nuâc 

- Si Giao djch cht1rng khoán Ha Ni 

Can cir Lut Chirng khoan s 70/2006/QH11 ngày 29 thang 06 nãm 2006; 

Can cu1r Thông tu s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 narn 2020; 

Theo Báo cáo tài chInh tng hçp, báo cáo tài chInh hccp nht giüa niên d nãm 2021 

cüa Tng cong ty c phn Phong Phü dâ duçic soát xét bâi Cong ty TNHH Kirn toán và Tu 

van A&C; 

Tng Cong ty c phn Phong Phü giái trInh vâi Uy Ban Chu1rng Khoán Nhã Nuâc và 

Sr Giao djch Chu1rng khoán Ha Ni v bin dng lqi nhuân sau thuE trên Báo cáo tài chInh 

tng hçp va hçp nhAt 6 tháng du nAm 2021 tang hcin 10% so vâi cüng k' närn 2020 nhi.r 

sau: 

- Trong k' hot dông san xut kinh doanh nOi chung cüa Tang Cong ty dt duçc hiu 

qua tt hcrn so vâi cüng kS' nãm 2020. 

- Trong 6 tháng du nãm 2021 Tng cOng ty chua chju ãnh hixâng nhiu, tác dng cüa 

tInh hInh djch bnh Covid-19. 

- Thu nhp, !çii nhun tr các cOng ty du tu' gOp vn trong 6 tháng dAu näm 2021 tang 

him so vâi cüng k' 2020. 

- Trong k' Tng cong ty cO nhn duçc khoãn thu nhp t1r tin bi thu?ng, h trV tái 

djnh Cu do nhà nuàc thu hM dt. 

Trên day là nhirng ni dung giái trInh v tmnh hInh hout dng san xut kinh doanh 6 

tháng du näm 2021 cüa Tng Cong ty CP Phong Phü kInh gui lily Ban Chu1rng Khoán Nha 

Nuâc vá Sâ Giao djch Chu1rng khoán Ha Ni. 

Trân tr9ng kInh chàoL 

Noinhân: 
- Nhu trén; 
- Webs ite Phong Phá; 
- Lu'u: VT, TCKT. 
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