TONG CONG TY CO PHAN CQNG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
PHONG PHU
Dc Lp — Ttr Do — Hinh Phüc
TP. H ChI Minh, ngày 02 thang 07 nãm 2021

T TRiNH
(V vMc thông qua dr tháo sia di bd sung Diu l td ch&c và hogt d5ng, dir tháo
tha di b sung Quy ché' n5i b.5 v quán tr/ Tang Cong ty; dr tháo Quy ché' hoçit d(3ng
cia H(5i dng quán trj, dy tháo Quy ché' hoqt d5ng cia Ban kkm soát, hra chQn to
ch&c kkm toán báo cáo tài chInh nàm 2021)

Kinh gui: Qu C dông Tng Cong ty C phn Phong Phñ
Can cfr:
Luat Doanh nghip so' 59/2020/QH14, ngày 1 7/06/2020,
COng van 1916/UBCK-GSDC cia Uy ban Ch&ng khoán Nhà nzthc kj ngày
2 0/03/202 0 ve viçc t chic Dgi hói dng c dong thu'&ng niên nám 2020;
- Diu l t chic va hogt d5ng cáa Tang COng ty

o phdn Phong Phz

Quy che' n5i b5 v quán trj Tdng C'Ong ty Ca phdn Phong Phzi
HOi dng quân trj kInh trinh Dai hi dng c dông Tng Cong ty
thông qua các nti dung nhu sau:

Ca phn Phong Phü

Ni dung 1: Thông qua dir tháo sira di b sung Diu 1 t chiirc và hoat dng cüa Tng
Cong ty CP Phong Phü;
(Chi tit Dir tháo Diu lç dircrc dang tái trên webs ite:
1 .html)

Ni dung 2: Thông qua dir thão sira di b sung Quy ch ni b v quãn frj Cong ty;
(Chi tié't Dir tháo Quy chê n5i bó ve quán trj Tdng COng ty dirqc däng tái trên website:
http://www.phongphucorp.con1Ishareho1der/daihoidongco..doflgthuongfljflØ 1 .html)

Ni dung 3: Thông qua dir thão Quy ch hott dng cüa Hi dng quãn trj;
(Chi tiê't Dir tháo Quy ch hoqt dóng cza H(5i dng quán trj du'çrc dáng tái trén website.
http://www.phongphucorp.com]shareholder/dai.hoi.d0ngc0..dong..thu0ngfljen202 1 .html).

Ni dung 4: Thông qua dir thão Quy ch boat dng cUa Ban Kim soát;
(Chi tiê't Dir tháo Quy ché' hoat d5ng cüa Ban Kiam soát dirçrc dãng tái trén website:
http://www.phongphucorp.conVshareho1der/dajhojdoflg.co.dongthuoflgfljflØ 1 .html)

Ni dung 5. Thông qua chü tarcing 1ira ch9n darth sách t chirc kim toán trong các Cong
ty kim toán cO dü diu kin, uy tin, ckrçrc phép hoat dng t?i Vit Nam theo dë xut cUa
Ban Kim soát Tng Cong ty d cung cp djch vij kim toán, soát xét các báo cáo tài
chiinh nAm 2021 nhu sau:
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a) Cong ty TNHEHE Deloitte Vit Nam;
b) Cong ty TNHH KPMG Vit Nam;
c) Cong ty TNHH Kim toán và Ti.r v.n (A&C);
d) Cong ty TNHH Kim toán vâ Djch vi Tin h9c (AISC).
Ni dung 6: Uy quyn cho Hi dng Quán trj 1ira chçn mt trong các t chirc kim toãn
trên d cung cAp djch vi kim toán, soát xét báo cáo tài chInh näm 2021 cho Tng Cong
ty c phAn Phong Phü.
HOi dng quán frj kInh trinh Dai hOi dng c dông xem xét thông qua.
TM. HOI BONG QUAN TRj
CHU TICH
No'i nhân:
- Nhu trên;
- LUUHDQT.

Trân Quang Nghj
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TONG CONG TY CO PHAN
NG PHU
4460,

6NG,cON
* COPHAN *

CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
Bc Lp — Ttr Do — Hnh Phñc

PHIEU LAY KIEN BANG VAN BAN

PHONG PHU

IN CONG TY:
- Th Cong ty : TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
-

Dia chi

: S 48 Tang Nhan Phü, Khu ph 3, Phu'ông Tang Nhan Phii B, Thành
ph Thu Duc, Thành ph H Chi Minh

-

Diên thoai

: (028) 66847979

Fax: (028) 3840 6790

- Giy DKKD s: 0301446006 do S& K hoch và Du tu TP H ChI Minh cp 1n du
ngày 20/02/2009 (s cü: 4106000339), dãng k thay di 1n thir 16 ngày 03/02/202 1.
II.

MUC BICH LAY MEN

- Thông qua các dr thão tài 1iu gm: di.r thão sCra di b sung Diu I ti chirc và hoa
dng cüa Tng Cong ty CP Phong Phü; dir thão sira di b sung Quy ch ni b v qu
tn Tng Cong ty; du thão Quy ch hoat dng cüa Hi dng quãn trj và dir thão Quy c
boat dng cUa Ban kim soát.
-

Thông qua chü truong lçra ch9n t chirc kim toán báo cáo tài chInh näm 2021.

III. THONG TIN yE CO BONG
1. Téncdông
2. S CMND/S Passport/S Giy CNDKKD:
3. Djachi
4. S lu'cing c phAn s hthi (hoc dai din) dn ngày 07/07/2021
5. S phiu biu quyt tuo'ng ung vói s c phn sà hflij (hoäc dai diên):
IV.

' MEN BIEU QUYET CUA CO BONG:
Biu quyt

Stt

Ni dung xin

kien
Dung

1

Thông qua dr thão si:ra dui b sung Diu 1 t
chCrc và hoat dng cUa Tung Cong ty CP Phong
Phu(*)

2

Thông qua dir tháo sUa dui b sung Quy ch nOi
bO v quãn trj Cong ty (*)
Thông qua dy thão Quy ch boat dng cUa HQi
dông quân trj (*)
Thông qua dr thão Quy ch hot dng cüa Ban
Kim soát (*);

Không
dông

Không
'kiên

Ghi
chtI

TONG CONG
CO PHA
PHONG P

Thông qua chü truong hra chpn danh sách t
chirc kim toán trong các Cong ty kim toán cO
dU diu kin, uy tin, du'çc phép boat dng tai
Vit Narn theo d xut cUa Ban Kim soát Tang
Cong ty d cung cp djch viii kim toán, soát xét
các báo cáo tài chInh näm 2021 nhu sau:
a) Cong ty TNUH Deloitte Vit Nam;
b) Cong ty TNHH KPMG Vit Narn;
c) Cong ty TNHH Kim toán và Tu van
(A&C);
d) Cong ty TNHH Kim toán Va Djch vii Tin
hoc (AISC).

6

Uy quyn cho Hi dng Quãn trj lira ch9n mOt
trong các t chi'rc kim toán trên d cung cp
dich vii kim toán, soát xét báo cáo tài chInh
näm 2021 cho Tng Cong ty c phn Phong Phü
Thông qua di,r tháo Nghj quy& 1ty )2 kin Co
dOng bang van ban (*)

TV

(*) Chi ti& theo cac tài 1iu duçic dang tãi trên website:
http://www.phongphucorp. corn/s hareholder/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021. html
Ghi chü:
C dOng lira chçn và dánh dAu ('1) vào mOt trong ba kin: D1ng , Không dông hoc
Không 5' kin vá gUi v Tng Cong ty CP Phong PhU, dUng thai gian quy djnh.
Phiu Ly 5' kin bang van bàn xin gUi v Tng Cong ty CP Phong PhU s6 48 Tang Nho'n
PhU, Khu ph 3, Phr?sng Tang Nhon PhU B, Thành ph ThU Dcrc, TP.H Chi Minh trithc
17h00 ngày 2%7/2021 bang hInh thcrc gcri bini diên, scan phiu l.y 5' kin bang van bàn
gUi vao email: ptnhan(phong phucorp.com ho.c np trrc tip tai phOng Hành chInh Tng
Hçp cUa Tng Cong ty CP Phong Ph( (Ms. Ng9c Han —028 22 134 108)
ThànhphO Ha ChIMinh, ngày .... tháng 7 nám 2021
CO BONG
(K ten, ghi rO hQ ten
Dóng dá'u né'u là pháp nhán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế
nội bộ về quản trị Tổng Công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; dự thảo Quy chế hoạt
động của Ban kiểm soát; lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)
Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
I. BÊN ỦY QUYỀN
Tên cổ đông: ……………………………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ………………………………………………………………
Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: …..…………. ngày cấp …/…/…. nơi cấp…………………….
Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ……………………………………………………………….…..cổ phần.
Là cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đồng ý ủy quyền cho:
II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………..……………………….
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ………………………………………………………………
Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: …..……..ngày cấp……………… nơi cấp………………………………
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….
Số cổ phần nhận Ủy quyền: ……………………………………………………………………………cổ phần
Nội dung ủy quyền:
-

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nội dung như sau:
Nội dung 1: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP
Phong Phú;

-

Nội dung 2: Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;
Nội dung 3: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Nội dung 4: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
Nội dung 5: Thông qua chủ trương lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán
có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Tổng Công
ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2021.
Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán trên để cung
cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
Nội dung 7: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền
này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại
gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHONG PHÚ
----------------

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng
năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ:
 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
 Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày
20/03/2020;
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số … ngày .../.../2021.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP
Phong Phú (Chi tiết toàn văn đính kèm)
Điều 2: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty (Chi tiết
toàn văn đính kèm)
Điều 3: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết toàn văn đính kèm)
Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Chi tiết toàn văn đính kèm)
Điều 5. Thông qua chủ trương lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán trong các Công ty
kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của
Ban Kiểm soát Tổng Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài
chính năm 2021 như sau:
a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
d) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).
Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các tổ chức kiểm toán trên
để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng Công ty cổ
phần Phong Phú.
Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Phong
Phú thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân
liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.
*Nơi nhận:
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

