TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phác
Thành p/is H ChI Minh, ngày 21 tháng 3 nàin 2022

THÔNG BAO
V vic chi tm trng cô tá'c nãm 2021 bang tin
KInh gUi: Qu C dong T6ng Cong ty c phn Phong Phü
Can dr Quyt djnh s 574/QD-HDQT ngày 2 1/02/2022 cilia Hi dng quán trj
Tong Cong ty cô phân Phong Phü ye vic chi tm 1rng cô tilrc nãm 2021;
Ngay 22/02/2022, Tng Cong ty dã phi hçp vâi Trung tarn luu k Chilrng khoán
Vit Nam (VSD) thông báo vic chi t?rn rng cô tue närn 2021 cho cO dông Tong Cong ty
trên rnng din tilr cüa VSD và Website Tng Cong ty. Tuy nhiên, phOng tnr&ng hqp rnt
sO cô dông chi.ra truy cp thông tin nên Tong Cong ty thông báo bang van ban den Qu' cô
dOng ye vic tm lrng cO tue narn 2021 bang tiên, cii the nhu sau:
1. T I tam trng: 10%/cs phiu (01 c phiu duçic nhn 1.000 dng)
2. Thôi gian tm trng: bt dAu tilr ngày 2 5/03/2022
3. HInh thfrc nhn: bang tin mt hoc chuyn khoãn. Do tInh hInh djch Covid-19
Tong Cong ty khuyên khIch Qu cO dông dang k nhn tarn 1rng cô tilrc bang chuyên
khoãn (theo máu däng /g dInh kern).
4. Da diem nhn:
- D6i vâi c dông dã luu k ti Trung tam luu k chtlrng khoán Vit Narn: C dông
lien h Cong ty chirng khoán dé yêu câu chuyên tiên.
- D& vâi c dông chua liru k: C dong lam thu tiic nhn c tilrc tai Câu lac b
Thanh Niên - Tong Cong ty cô phân Phong Phü (So 48 Tang Nhn Phñ, KP3, Phthng
Tang Nhn Phü B, TP Thu Düc, TP.HCM) và tuân thu 5K theo quy djnh cilia B Y té ye
phông djch ci the:
+ C6 dông dn lam thu t1ic nhn c tilrc vào các buO'i sang tic 9h00 dê'n 11h30 các ngày
thi sáu (25/03), thi hai (28/03) và thi ba (29/03) xuât trinh giây giOi thiu/giay ñy quyên
dôi vâi to chrc hoc CMND/CCCD cOn hiu lçrc (khOng qua 15 nãrn) dOi vài cá nhân vâ
giây chung nhn sâ htru cô phân.
C dông chi.ra li.ru k nu ñy quyn cho ngisi khác nhn c t(rc thi phái CO giy üy
quyên hqp pháp (eO xac nhn cilia ca quan nhà rnxâc Co thâm quyên), giây t tñy than cilia
ngi.thi dirçic üy quyên và giây chung nhn sâ huu cô phân.
- Thud thu nhp cá nhân phát sinh tilr c tue së khu trilr 5% khi c dông nhn tarn
ung cO tue narn 2021 theo quy djnh.
Gui c/ia: Nê'u Qu c dông cn bié't them thông tin clii tié't v th&i gian 1gm &ng có
tr'cc và các thông tin khác vui lông lien li pliOng Tài chInh Ké toOn Tong Cong ty (Email.
phanh(iuiphongp/iucorp.coin; Diçn thogi: 0961 653 517- Anh Hung An/i)
Tran trQng thông báo./.
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PHIEU DANG KY NHN CO TU'C
BANG CHUYEN KHOAN
KInh gi:ri: TONG CONG TV CO PHAN PHONG PHU
Ten c dông

Ma c dông:

Dia chi lien hê
S CMND/DKKD:

Cp ngày

.Noi cp

S6 diên thoi lien h
D nghj Tng Cong ty c phn Phong Phü chuyn s6 tin c trc cüa Tôi/Công ty chüng tôi vào tài
khoàn chi tit dixâi day:
Ten ngi/Don vj thii hring
(Ten/Dan vj thy hu'&ngphái trüng kháp vái ten c dóng,)

S tài khoãn:
Tii Ngân hang:
Nu có sir thay di v thông tin v tài khoán, ten nglxôi thii huâng thi Tôi/Công ty s thông báo
tnxàc 07 ngày k ti'r ngày nhn tin c ti.'rc hang nãm và Tôi/COng ty chüng tOi cam kt chlu trách
nhim v thông tin cung cAp cho Qu Cong ty.
Toil Cong ty chüng tOi cam kt chAp hành dy dü các quy djnh v chü tài khoãn và các quy djnh
khác có lien quan cüa Tng Cong Iy c phãn Phong Phü và pháp lu.t Vit Nam.

Ben dàngk
(K5, ghi rö hq ten, dóng dáu nêu là pháp nhán,)

Lw,, i
(1) Giáy dOng Iç5 xin vu/lông gü-i ye:

Phong Tãi chInh - K toán Tng Cong ty Co phãn Phong Phü
SO 48 Dithng Tang Nhyn PhO, Khu phO 3, Phu-&ng Tang N/ic,n PhO B, TP. Thu Dc, TP. HO ChI Minh
Email: phanh(ãphongphucorp. corn
Diên thoai: 0961 653 517 (Anh HüngAnh,.)
(2) PhI chuyen khoán do cO dOng chju.
(3) Thué TNCN do cô a'ông chju.

