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KInh gfri: S& Giao dlch Chü'ng khoán Ha Ni
Lôi du tiên, Tng Cong ty Ci phAn Phong Phü (PPH) xin giri li chào trân trQng
va cam an Qu Sâ giao djch Chirng khoán Ha NOi (HNX) d luôn dng hành và ho trci
chüng tôi trong sut thai gian qua.
Ngày 21/07/2021, Tng Cong ty C phn Phong PhU (PPH) cO nhn duc thông
báo s 2384/TB-SGDHN ngày 20/07/202 1 v vic tm drng 03 phiên giao djch (tü 22/7
dn 26/7/2021) trên h thng giao djch Upcom di vâi c phiu cüa các t chirc dang k
giao djch không cong b thông tin hop Dti hti dng c dOng thtthng niên näm 2021.
Bang van bàn nay, chüng tôi xin dugc giãi trInh nhu sau:
— Ngày 16/06/2021, Hi dng quãn trj Cong ty d ban hành Nghj quyt s 234/NQHDQT v vic tm hoan t chirc Di hi dng c dông thu?mg niên näm 2021.
Theo do, thng nh.t tm hoàn thai gian t chi:rc Di hi dng c dông thuông niên
näm 2021 dn sau ngày 30/06/2021 khi tinh hInh djch bnh dixçc kim soát.
— Sau khi nhn duqc cOng vAn 11 10/SGDCKHN-QLNY k ngày 07/07/202 1 v
vic hp Di hi dng c dOng thizäng niën 2021 cüa Qu Si, chüng tôi dA cO
cong vAn s 268/PP k ngày 12/07/202 1 v vic chixa t chirc Dai hOi dng c
dong thu?mg niên 2021 do ãnh huing cüa di djch Covid - 19 d giAi trInh. Trong
dO, chüng tôi nêu rO vic së l.y kin c dông bang vAn bàn d thông qua Diu
l, Quy ch nOi b v quAn trj Cong ty d di cAn cur t chure Di h0i dng c dông
thiirng niên 2021 theo hinh thurc trirc tuyn. Hin nay, chüng tôi dang thirc hin
các thU tin e d 1y kin c dOng bang vAn bàn nêu trên, dir kin ngày 23/07/2021
se hoàn tht quA trinh kim phiu 1y kin c dOng bang vAn bàn d ban hành
nghj quyt Di hi dng e dông thông qua Diu 1, Quy ch ni b v quAn trj
Cong ty. Dày là nguyen nhãn chInh dn dn hin ti chUng tôi chua t churc dtrçic
Dti hi dng c dông thiimg then näm 2021.
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— V vic chua thinrc hin cong b thông tin v hop Di hi dng c dong thtrn
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niên 2021, chUng tôi xin giài trinh nhi.r sau: vào thai dim nay do cao dim c
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dlch Covid -19 bUng phAt trô 1i, thinrc hin theo thông dip 5K cUa Bi Y tê khô
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ti tp dông ngui d trAnh lAy lan djch bnh và cOng vAn s 2279/UBND-VX cU
Uy Ban NhAn DAn Thành ph6 H Chi Minh v Ap dung các bin phAp phOng,
ch6ng djch COVID- 19 theo tinh than ni dung Chi thj s6 16/CT-TTg ngày 31
thAng 3 nAm 2020 cUa ThU tràng ChInh phU, theo dO quy djnh: "Thirc hin cAch
ly xA hi toàn Thành ph theo tinh thtn eUa Chi thj s 16/CT-TTg ngày
31/03/2020 cUa ThU tuiàng ChInh phü trong vông 15 ngày k tr 00 gRi 00 ngày

09/07/2021 theo nguyen tc gia dInh cách ly vOi gia dInh, to dan ph - t nhân dan
cách ly vi th dan ph - t nhân dan, khu ph - p cách ly vâi khu ph - .p, xã phr?mg - thj trAn cách ly vâi x - phuing - thj trn, qun - huyn và thành ph
Thu IXrc each ly vOi qun - huyn và thành ph6 Thu Due". Them vào do, tInh
hinh djch bnh thirc t ti Thành ph H Chi Minh hin ti vn cOn diên biên rat
phirc tap, nên chüng tôi vn chua th xây dirng k hoch cii th cho vic t chirc
Di hOi dng c dông thithng niên nàm 2021. Dày là tInh hung bt khá kháng ma
doanh nghip không th lu?ing truOc, do dO, vic hoàn t chiirc Di hOi thiiing
niên là d nh&m dam báo src khOe cho c dông và chap hành quy djnh v giãn
cách cüa Thành ph H ChI Minh.
— Thai gian dr kin thirc hin Dai hi dng c dông thuang niên nàm 2021 là cuôi
tháng 08/2021 hoc khi djch bnh ducc kim soát.
Qua nOi dung trinh bay nêu trên, Tng Cong ty C phAn Phong Phü xin báo cáo và
giãi trInh vài Qu Sâ. Chüng tOi cam kt s Cong b thông tin v vic t chi'rc hçp Dti
hi dng c dông thuang niên 2021 sau khi tInh hInh djch bnh co bàn duçic kim soát.
VOi nhung n 1irc va nhung hành dng thirc t d lam d khAc phvc vic chua t chirc
Di hi dng c dông thuing niên 2021 trong thôi htn 06 tháng k tir ngày kt thiic näm
tài chIrth, kInh mong Qu S chia sê cüng doanh nghip, dày cüng là tInh hung bat khã
kháng ma chüng tôi không hang tnrc thrçcc.
Mt ln nCia, chüng tôi chân thành cam on Qu Si dâ luôn dng hành, h trçY Tng
Cong ty c phn Phong Phü trong su& thai gian qua.
Trân trQng./.
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