TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU
V-PP
Vê vic xem xét 1i Thông báo so
2463/TB-SGDHN ngày 26/7/2021

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tj do - Hnh phóc
TP Hi ChI Mink ngày 27 tháng 7 nám 2021

KInh gCri: - S& Giao dlch Chfrng khoán Ha Ni
- Phông Quail I Niêm Yt
Li du tiên, Tng Cong ty C phn Phong Phü (PPH) xin gCri Ri chào trân tr9ng Va
cam an Qu' S giao djch Chirng khoán Ha Ni (HNX) dà luôn ding hành và h trçi chüng
tôi trong sut th?i gian qua.
Ngày 27/07/2021, T6ng Cong ty C phAn Phong Phü (PPH) có nhn duqc thông báo
sO 2463/TB-SGDHN k' ngày 26/07/2021 v vic hn ch giao djch trên h thng giao djch
UPCoM d6i vài ci phiu cüa Tng Cong ty CP Phong Phü (PPH).
Lien quan dn nOi dung trên, Doanh nghip xin thrçic giâi trInh nhtr sau:
Vào th&i dim nay, djch Covid -19 dang being phát mnh, vO cüng nguy him và gay
ành hisâng nghiêm trong dn kinh t xà hi nhiu tInh thành, d.c bit là TP H ChI Minh.
Nhiu bin pháp phOng chng djch d dirçic các co quan nhà niiâc áp dung trong do có các
bin pháp nhu phong tOa cçtc b, giAn cách xà hi, giOi nghiêm.... dä khin cho hoat dng
cUa doanh nghip bj gián don, ngung tr, khó khän chng chM khó khän v& diu kin hot
dng san xuAt kinh doanh. Nhm chung tay cüng Ca nuâc phOng chng và dy lüi dch bnh,
không th thiyc hin
vic t chirc Di hi dng c6 dông thu&ng niên trong thai gian nay là
tInh hung bt khã kháng ma doanh nghip không mong mu6n Va cüng
dirçc. Day là
không the hrôrng trtró'c dtrçc.
Ngày 21/7/2021, Tng Cong ty CP Phong Phii dà CO van bàn s 283/C V-PP v vic
giãi trInh theo Thông báo s6 2384/TB-SGDHN cUa Qu Sâ v vic hn ch giao djch trên h
th6ng giao dch UPCoM (dInh kern van ban).
Truâc nh0ng khó khän nêu trên, d kh&c phiic và trên ca sâ dánh giá tinh hinh, ngày
27/7/2021, HDQT Tng Cong ty CP Phong Phi d có nghj quyt s6 295fNQ-HDQT v k
hoch t chirc Di hi ding c dông thx?ng niên 2021. Doanh nghip dà thrc hin vic
cOng b thông tin v k hoch t chüc Dai hi dng c dOng thiRng niên näm 2021 trên h
thng cong bó thông tin CIMS cüa So' Giao djch chCrng khoán Ha Ni.
hth.i chCmg khoán (PPH),
Nhm bào v cho quyn lqi cUa nhà du WI c dông so'
Doanh nghip rt mong Qu So' xem xét go' bO vic hn ch giao djch trên h thông giao
dch UPCoM di vâi c phiu cUa Tng Cong ty CP Phong Phi (PPH) theo Thông báo s
2463/TB-SGDHN ngày 26/07/2021.
Trên day là ni dung trInh bay cUa Tng Cong ty C ph.n Phong Phü. Mit l&n n0a,
chüng tOi r&t mong Qu' So' xem xdt chia sé vOi nh0ng khó khän hin nay cOa doanh nghip
và tip tic h trq Tng Cong ty CP Phong PhCt trong tho'i gian s&p tOk
Trân trQng./.
Nii nhn:
- Nhu'trên;
- Ltru:VT.

I DONG QUAN TRI
ONG GIAM oc

