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CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
Thành phc H C/il Mm/i, ngày 26 tháng 05 nám 2021

/PP

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TU' CUA
UY BAN CH1G KHOAN NHA NU'OC VA S GDCK HA NQI
KInh gui:
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc;
- Si Giao djch Chüng khoán Ha Ni.

Ten cong ty

: TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHIIJ

Ma chrng khoán

: PPH

: S 48 Tang Nhcrn Phü, Khu ph 3, Phi.thng Tang Nhm
Tri sâ chInh
Phü B, Thành ph ThU FXrc, TP.FE Clii Mmli.
Din thoai

: (028) 66847979

Fax: (028) 3840 6790

Loai thông tin Cong b&
0 72h
l 24h
Ni dung cOng b:

0 Yêu cu

0 Bat thuông

0 Djnh k'

Tng Cong ty c phn Phong PhU thông báo v Nghj quyt s 207/NQ-HDQT cUa HOi
dng quãn trj ngày 26/05/2021 thông qua vic k kt và thrc hin các hqp dông/giao
djch gifla Tng Cong ty vài các ben lien quan.
Thông tin nay duc cong b trên trang thông tin din tU cUa Tng Cong ty c phn
Phong PhU theo dja chi www.phongphucorp.com rnic quan h c6 dOng vào ngày
26/05/2021.
ChUng tôi xin cam kt the thông tin cOng b trCn dày là dUng sr that và hoàn toàn chju
trách nhim truâc pháp 1u.t v ni dung các thông tin dà cong b.
Trân tr9ng./.

Ntii nhân:
- Nhu trên;
-Li.ru:VT.

TONG CONG TV CO PHAN
PHONG PHU

cQNG HOA XA HQI cHU NGHiA VLT NAM
Dc Ip - Tt do - Hanh pliüc
Tp H ChI Minh, ngày ' tháng 5n0m 2021

S6: D{ /NQ-HDQT

NGH! QUYET CUA HO! BONG QUAN TR!
HQI BONG QUAN Till TONG CONG TY CO PHAN PHONG iiU
2On cz'r LuU Doanh nghip s6 59/2020/QHJ4 dzcqc Quc hi nu-óc Cong hda Xä hi C/ni
nghTa Vit Narn thông qua ngày 17 thOng 6 nám 2020;
COn czi Ludt C/n'rng khoOn s6 54/2019/QHJ4 dwcic Qu6c h3i nirác Cong hOa Xã h5i Chü nghTa
Vit Narn thông qua ngày 26 thOng 11 näm 2019;
Can cii- Dizi lé Td chz'rc và hogt d5ng Tdng Cong ty cii phdn Phong P/ni;
Can ct Biên bàn hQp H5i diing quán tn Tiing Cong ty ngày)/5/2021 da du-qc các thành vién
thông qua;

QUYET NGHJ:
Du 1. Thông qua vic ki kt va thirc hin các hqp dng/giao djch giia Tiiig Cong ty CP
Phong Phi voi các ben lien quan theo qui dlnh diu 167 cUa Lut Doanh nghip 2020 và diu
291 Nghj djnh 155/2020/ND-CF qui djnh chi tit mOt s6 diu cüa Lust Ch&ng khoán vài các
ni dung sau:
1. D6i tác (kern danh sách) k' Hp ng/giao djch vâi T6ng Cong ty CF Phong Phi gm:
a) Cong ty con, cong ty thành viên cüa Tng Cong ty;
b) Thành viên HDQT, Tng Giám d6c, Giám d6c diu hành, Giám dc tài chirih, K
toán tru'ng, ngui cong b thông tin cia Tang Cong ty;
c) C ông Ian cüa Tang Cong ty;
d) T6 chirc/cá nhân có lien quan cüa các d6i ttxçing nêu tai mvc a,b,c neu trén,
e) Các doanh nghip qui djnh tai khoán 2 Diu 164 Lut doanh nghip näm 2020.
2. D61 tuvng cUa hqp dng/giao djch: Mua ban hang hóaldjch vii; thuê/cho thué tài san,
giao djch vay; huy dng vn; hp tác kinh doanh; mua ban chng khoán; giao djch bâo
dam (bâo länh, cAm c6, th chip); cho thué cc sa ha tAng/ nhà xuâng, may moe thit bj.
3. Giá trj hp dng/ giao djch:
a. Giá trj nhO hon 10% thng giá trj tài san cüa Tng Cong ty ghi trong báo cáo tài chinh
gAn nht di vai các hçip dng/giao djch vay, ban tài san g10a T6ng Cong ty và c
dông s& hUu tü 51% tng s6 c phAn có quyn biu quy& trô len hoc ngui cO lien
quan ciia c dông do. (Các Hçip dng cO giá trj lan han 10% tng giá tr tài san eCia
Tng Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht se dxcic HDQT trinh DHDCD
phê duyt theo qui djnh).
b. Giá trj nhO han 35% tng giá trj tài san cia T6ng Cong ty ghi trong báo cáo tài chinh
gAn nht dM vOi các hp dng/giao djch cOn taj (Các Hp dng có giá trj lan han
35% tang giá trj tài san cüa Tang Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht së
duc HDQT trInh DHDCD phé duyt theo qui djnh).

Diu 2. Giao/üy quyn cho Tng Giám dc/dai din Pháp Iu.t cQa Tong Cong ty dam phán các
diLl khoan chi tit, trin khai vic k' kit, thirc hin/gia hn/sCia diii b sung/chrn dCrt/thanh 1
các hçip dng/ giao djch gitra Tng Cong ty và các ben nêu ti Diu 1, dam háo nhng hçp
dng/ giao djch nay duc thtc hin trên co sO cong bang và da trên nhng diu khoãn cnh
tranh.
Thô'igian áp dyng: K tr ngày k Nghj quyt nay cho dn ht ngãy 3 1/12/2021.
Diu 3. Tang Giám dc/dai din Pháp 1ut cia Tng Cong ty duc phép iy quyn 1i cho nguOi
khác thrc hin các ni dung qui djnh ti Diu 1 nêu trên.
Diu 4. Các Ong, Ba: Hi dng Quãn trj, Ban Diu hành Tng Cong ty, Trung PhOng Tài
chInh K toán va TruOng các PhOng, dan vj lien quan trong Tng Cong ty chju trách nhim thi
hânh Nghj quyt nay.
Nghj quyt nay có hiu lc k tr ngày k./.

Noi nhin:
-Nhudiu4;

- Luu VT, HDQT.

TONG CONG
cO FRAN :

PHONG PHU

DANII SACH GLAO DJCH VOl NGU'O'I NQI BQ
vA CAC BEN CO LIEN QUAN
DInh kern theo Nghj quyt cña Hói c1ng quán lrj sáJY/NQ-HDQTngàyi/5/2O21)
TT

Ni dung Hqp dng/giao djch

Ngu'M ni b/Bên lien quan
1. Cong ty c phn Dt Gia ding Phong Phi
2. Cong ty TNHH Coats Phong PhCi
3. Cong ty c phn dt may Nha Trang
4. Cong ty c phAn dt Dông Nam
5. Cong ty c phn Xüc tin thisong mai Va Eâu ti.r
Phong Phü
6. Cong ty CP PhixO'c Lc

Mua/bán 4t tu, hang hOa theo k
hoch d duc HDQT thong qua.

, Thành vien HDQT, Tng Giám dec, Giárn dc diLI
hành, Giám d& tãi chinh, nhüng nguOi ni b khãc
càa Tng Cong ty CP Phong PhCi;
8. C dOng lou sâ hCru ti 5% s c ph.n cO quyn biu
quyt trO len ccia Tng Cong ty CP Phong PhU
9. T chOt/cá nhân cO lien quan cüa nhUng di tung Ia
Cong ty con, Cong ty thành viCn, lien ket; Thành vién
HDQT, Tng Giám dc, nhtrng nguOi nci b khác
(ngtx&i dai din vn); Co dOng iOn cOa TOng Cong ty
CP Phong Phü;

2

TOng Cong ty CP Phong Phü bão
Ianh, th chap, cAm cO hoc thirc
hin cac giao djch báo dam khác
cho ben thir ba d dam bão cho
nghia vit ccia COng ty con, cOng ty
thành viên, lien ket

1. COng ty cO phn dt Gia diing Phong Phü;
2. COng ty CP Dt May Nha Trang;
3. COng ty cO phAn dt DOng Narn;
1. Cong ty cO phAn dt Gia ding Phong Pht;

3

Cho thuê nhà xiiàng/vàn phOng,
cho thuO ca sO h tâng/nhâ
xuOng,máy moe thit bi, cho thuê
xe, cung cap djch vi (din, nuOc,
gi xe, can Xe, xir l' nuó'c thai,
suAt an cong nghip,...).

2. COng ty TNHH Coats Phong PhU;
3. COng ty cO phAn dt may Nha Trang;
4. Cong ty cO phAn dt DOng Nam;
5. COng ty CP Phuâc Lc
6. COng ty CP QuOc té Phong Phi.i

