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TP DOAN DCT MAY VIT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TV CP PHONG pmij Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

S:31  /PP-TCKT Thành pho I-M ChI Minh, ngày  'V  tháng 08 näm 2021 
V/v lam hoãn n(5p bàn czngBCTC 
6 tháng nãm 2021 .cau soOt xét 

Kinh gfri: - Uy Ban Ch(xng Khoán Nhà Nuàc 

- Sâ Giao dich chirng khoán Ha NOi 

CAn cir Luát Chirng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29 tháng 06 näm 2006; 

Cn ctr Thông tu s 96/2020/TT-BTC ngãy 16 tháng 11 näm 2020; 

Theo do, Tng cong ty c phàn Phong Phü cong bó Báo cáo tài chInh Mng hcp, báo 

cáo tài chInh hp nht gifla niên dO näm 2021 dA duc soát xét trong th&i han  05 ngày k 
tü ngày t chirc kim toán k báo cáo soát xét nhung không dtrqc vuçit qua 60 ngày, k 
t11 ngày k& thüc 06 tháng dAu näm tãi chinh (30/8/2021); 

PhlxcTng thirc cong b thông tin là cong b qua he thong IDS cüa liJy Ban Chrng 

khoán Nhà nuâc, he th6ng CIMS cUa Sâ Giao dich Ching khoán Ha N0i dng than giri 

01 bàn cmg cho Uy Ban Chng khoán Nhà ni.râc và Sà Giao dch Ching khoán Ha NOI. 

Tuy nhiên, tlnh hinh djch bnh Covid- 19 dang din bin phic tap, dc biét tai các 

tinh phi a nam, trong dO CO H ChI Minh. Tng Cong ty CP Phong PhU là doanh nghip 

trên dia bàn TP. ThU DUe, TP.H Chi Minh. 

Ngày 21/8/2021 Uy ban Nhân dan Thánh ph6 H Chi Minh ra cOng vn s6 

2796/UBND-VX v vic tang clx&ng kim soát các nhOm dM tucmg di.rc phép lim 

thông trong thani gian thuc hiên giAn cách xä Mi tU ngày 23 tháng 8 nArn 2021 dn ngày 
06 tháng 9 nAm 2021. 

Trong th?yi gian thuc hiên giAn each, các dan vi chuyn phát nhanh tam ngtrng hoat 

dOng, T6ng cOng ty khOng th gcri báo cáo bàn cirng v Uy Ban ChUng khoán Nhá iuràc 

và Sâ Giao dich ChUng khoán Ha Nôi theo dUng thi gian quy dinh. Dày là tnrmg hqp 

bAt khá kháng, T6ng cOng ty c phAn Phong PhU báo cáo vai Uy Ban ChUng khoán Nhà 

niràc và Sâ Giao dich ChUng khoán Ha NOi d di.rçic tam hoân nOp bàn cUng BCTCà s 

thirc hiên ngay khi ht giAn cách, dich vu chuyn phát dwic hoat dOng trâ lai. 

Tng cOng ty CP Phong PhU cam k& thuc hiên cOng b BCTC tang hqp, hap nhAt 

giia niên do näm 2021 d soát xét qua he thóng IDS cUa Uy Ban ChUng khoán Nhà 
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rnràc, he thong CIMS cUa S& Giao dich Chixng khoán Ha NOI dung thai gian quy dinh 

cüng nhir cOng b trén website cüa Tang Cong ty CP Phong Phü. 

Tng Cong ty CPPhongPhü kinh mong Uy Ban Chirng Khoán Nhà Nuàc Va Sâ 
Giao dich Chthig khoán Ha NOi xem xét chAp thun. 

Trân trong .1 

No nh2n: 
-Nhixtrên; 
- Website Phong Ph; 
- Luu: VT, TCKT. 
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