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ThànhphôHô ChIMinh, ngày 27 tháng 10 nàm 2021 

KInh giri: - Uy Ban Chirng Khoán Nhà Nuâc 

- Sâ Giao djch chirng khoán Ha Ni 

Can cr Lut Chirng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29 thang 06 nãm 2006; 

CAn cir Thông tu s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nAm 2020; 

Theo BAo cáo tài chInh tng hqp, báo cáo tài chinh hqp nht qu 3 nAm 2021 cüa 

Tng cong ty c phn Phong Phü; 

Tng Cong ty c phn Phong Phü giAi trinh vri Uy Ban Chuxng KhoAn Nhà NuOc vA 

Si Giao djch ChIrng khoán Ha Ni v bin dng lçii nhun sau thuê trên Báo cáo tài chInh 

thng hç'p và hcip nht qu 3 11am 2021 giAm hGn 10% so vài cUng kS'  nArn 2020 nhu sau: 

- Qu 3 nAm 2021, tInh hInh djch bnh Covid-19 büng phát dA Anh huâng trirc tip và 

rt sau dn cuc sng cüa toAn b ngu?ii dan, các t chrc, doàn th và doanh nghip. 

Phong Phü duy trI san xutt 3 ti ch, các khoân chi phi phi1c vii sAn xuât nhu trang bj 

vt di1ng, ch nghi ngi, An ung và tr cp luu trü cho ngui lao dng, tr cap cong 

nhân không tham gia sAn xut... lAm chi phi tang nhiu trong khi sAn lung giAm 

40%-50% so vâi cüng kSi. Do do, hiu quA hoat dng kinh doanh cüa Tng cong ty bj 

Anh huâng dáng k. 

- Thu nhp, lçi nhun tir cAc cOng ty du tu gop vérn trong Q3/2021 cling giAm so vâi 

ciing kS'  2020 do Anh huâng djch bnh. 

Trên day là nhctng ni dung giAi trinh v tinh hinh hoat dng sAn xUtt kinh doanh 

Qu 3 nAm 2021 cüa Tng Cong ty CP Phong Phü kinh g11i Uy Ban Chrng KhoAn Nhà 

Nuc vA S Giao djch Chirng khoAn Ha Ni. 

Iran trQng kInh chào..Lj, 4AM DOC 
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