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CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN BIN T! CUA
UY BAN CHUNG KIIOAN NHA NIJ'OC VA S GDCK HA NQI
Kfnh giri:
- Uy ban Chfrng khoán Nba rnxâc;
- S Giao djch Chirng khoán Ha NOi.
Ten cong ty

TONG CONG TY cO PHAN PHONG PHU

M chirng khoán

PPH

: S 48 Tang Nhcm Phü, Khu ph6 3, Phithng Tang Nhcm
Trii sâ chInh
Phü B, Thành ph6 Thñ Due, TP.H ChI Minh.
Fax: (028) 3840 6790
(028) 66847979
Din thoi
Loai thông tin cOng b&
0 72h
0 24h
Ni dung Cong b:

0 Yêu cu

I Bt thu&ng

0 Djnh kr

Thông báo v vic chi tam frng c t.rc näm 2020 bang tin
Thông tin nay duçic cong b trên trang thông tin din tir cüa Tang Cong ty c phn
Phong Phü theo dja chi www.phongphucorp.com miic quan h c dong vào ngày
07/06/2021.
Chüng tOi xin cam kt eác thông tin Cong b trén dày là dung sir that và hoàn toàn chju
trách nhim truâc pháp luit v ni dung cãc thông tin a cong b&
Trân tr9ng./.

Noinhn:
- Nhii trên;
-Luu:VT.

TONG CONG TY cO PHAN
PHONG PHU
/TB-PP

CQNG IIOA xA HO! CHU NGHTA VIIT NAM
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THÔNG BAO
V vic chi tm frng c tfrc näm 2020 bang tin
KInh giri: Qu C dong Tng Cong ty c phn Phong Ph
Can cir Quyt dnh s 203/QD-HDQT ngày 25/05/202 1 cüa HOi dng quàn trj
Tng Cong ty c phn Phong Phü v vic chi tm mg c t1rc näm 2020;
Ngày 25/5/2021, Tng Cong ty dã phi hcip vâi Trung tam luu k Chfrng khoãn
Vit Nam (VSD) thông báo vic chi tm üng c trc näm 2020 cho c dông Tng Cong ty
trên mng din tcr cüa VSD va Website Tng Cong ty. Tuy nhiên, phông trueing hqp mt
s6 c dông chi.ra truy cp thông tin nên Tng Cong ty thông báo b&ng van bàn dn Qu c
dông v vic tm rng c tüc näm 2020 bAng tin, ci th nhu sau:
1. T5 1 tm ñ'ng: 15%/cs phiu (01 c phiu duçic nhn 1.500 dng)
2. Thii gian tm frng: bAt d.0 tr ngày 15/6/2021
3. HInh thic nhn: bAng tin m.t hoc chuyn khoãn. Do tInh hInh dch Covid-19
dang din bin rt phirc tap, d bão v sirc khôe cho c dông và an toàn cho cong dng,
Tng Cong ty khuyn khIch Qu c dông dàng k nhn tm i.'rng c trc bAng chuyn
khoàn (theo mu dáng /g dinh kern).
4. Da dim nhn:
- D6i vOi c dông d hru k ti Trung tam hru k chfrng khoán Vit Nam: C dông
lien h Cong ty chiirng khoán d yêu cu chuyn tin.
- D6i vâi c dông chua lixu k: C dong lam thu tiic nh.n c tirc ti Câu 1c bO
Thanh Niên - Tng Cong ty c phAn Phong Phü (S 48 Tang NhGn Phu, KP3, Phithng
Tang Nhan Phü B, TP Thu Dc, TP.HCM) và phâi tuân thii thông dip 5K cUa B Y t&
cith:
+ C dông dn lam thu tic nh.n c tcrc vào các bui sang ti 9h00 dê'n 11h30 các ngày
th ha (15/06), thi' tw (16/06) và rh sáu (18/06) xut trInh giy giài thiuIgiAy üy quyn
di vài t chüc hoc CMIND/CCCD con hiu 1rc (khong qua 15 nàm) di vâi cá nhãn và
giy chirng nhn s hüu c phAn.
+ C dông chua km k nu üy quyn cho nguOi khác nhn c tirc thi phãi có giy üy
quyn hçp pháp (co xác nhn cüa cc quan nhà mrâc có thAm quyn), giy ttüy than cüa
ngithi duçic üy quyn và giAy chrng nhn sâ hciu c phn.
- Thu thu nhp Ca nhân phát sinh tr cô tue sê khâu tth 5% khi c dông nhn tam
i.mg c trc näm 2020 theo quy djnh.
Vi sfrc khOe cüa cong dng, vi sr an toàn cüa ban than, mi cá nhãn tuyt di
tuân thu thông dip 5K cüa B V t: "Khu tralig — Khfr khuân — Khoáng cdch —
Không 4i 41p — Khai báo y ti" d quyt tam chin thAng d3i djch COVID-19.

Ghi c/ia: Nu Quj cd dOng can bitt them thông tin chi tit v th&i gian tgm ing c ttc và
các thông tin khOc vui lông lien h phông Tài chInh K WOn Tdng Cong ty (Email:
phanhphongphucorp.com ; Diçn thoçzi: 0961 653 517- Anh Hing An/i)
Trân tr9ng thông báo./.

Nd nhmn:
- Nhu trên;
- LLru VT.
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PH!EU BANG K' NHN CO TC
BANG CHUYEN ic1IOAN
KInh gcri: TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
Ma Co dông:

Ten c dông
Dja chi lien h
S CMND/DKKD:

Cp ngày

Noi cAp

S din thoi lien h&
D nghj Tng Cong ty cè phAn Phong Phü chuyn s tin c trc cüa Tôi/Công ty chilng tôi vào tài
khoãn chi tit dirOi day:
Ten ngi.rii/Don vj thii huâng'
(Tên/Don vi th hu-&ngphái trüng khóp v&i ten c dong)
S6 tài khoãn:
Ti Ngân hang:
Nu có str thay d6i v thông tin v tài khoãn, ten nguñ thii hi.rrng thI ToilCông ty s thông báo
tnrâc 07 ngay k tir ngày nhn tin c ti'rc hang nàm va Tôi/Công ty chng tôi cam kt chju trách
nhim v thông tin cung cAp cho Qu' Cong ty.
Toil Cong ty chüng tôi cam k& chAp hành dAy dii cac quy djnh v chU tâi khoán vá các quy djnh
khác có lien quan ciia Tang Cong ty c phn Phong Phil và pháp 1ut Vit Nam.
Ben dangk
(Kj ghi rO ho ten, dóng dáu nêu là pháp nhán,)

('1) GiOy dáng k xin vu/lông gzi ye:
Phông Täi chinh - K toán Tong Côn ty cii phin Phong Phü
So 48 Dithng Tang Nhcm Phá, Khu phO 3, P/nthng Tang Nhcrn Pith B, TP. Thi Th'rc, TP. Ho ChI Minh
Email: phanhohongphucori. corn
Din thoai: 0961 653 517 (Anh 1-11mg Anh)
(2) PhI chuyên khoOn do cô dOng chju.
(3) Thuê TNCN do cô dong chju.

