TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU
S6: A s/TB-PP

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc Ip - Tir do - Hnh phñc
Thành ph6 H ChI Minh, ngày AO tháng 06 nàm 2022

THÔNG BAO
V vic chi c tfrc 11am 2021 bang tin
KInh gri: Qu C dong Tng Cong ty c6 phAn Phong Phü
Can th Nghj quylt DHDCD thi&ng niên nám 2022 sO' 39/NQ-DHDcD/FP ngày
20/5/2022 cüa Tang Cong ty CF Phong Phz và Quye't djnh s 142/QD-HDQT ngày
24/5/2022 cáa HDQT Tdng Cong ty CF Phong P/ia v KH trá cd ta'c nOm 2021 (t.i) l
con laO theo NQ DHDCD thwàng niên nOm 2022;
Ngay 24/5 /2022, T6ng Cong ty CP Phong PhU dà phi hçp vri Trung Tam km k
Ching khoán Vit Nam (VSD) thông báo v vic chi trá c tirc näm 2021 bAng tin cho c
dông Tng Cong ty CP Phong Phü trên m.ng din tCr cüa VSD và Website cüa Tng Cong
ty CP Phong Phü (www.phongphucorp.com). D phông trumg hcip mt s c dông chua
cp that dixçc thông tin trên, Tng Cong ty CP Phong Phü thông báo bAng van bàn dn
Qu c dông bit v vic chi trá c t1rc näm 2021 bAng tin, ciii th nhu sau:
1. T 1 ci tfrc: 30% (1 c phiu nhn 3.000 dng), trong do: dà tm 1rng: 10%/mnh giá
(1 c phiu nhn 1.000 dng); phAn con li: 20%/mnh giá (1 c phiu nhn 2.000 d*ng);
2. Ngày thanh toán c tfrc: bAt dAn tr ngày 17/6/2022
3. HInh thuc nhn: BAng tin mt hoc chuyn khoán.
(Tt4ng COng ty CF Phong Phz khuyln khIch c dOng dáng kj nhan c tic bcng chuye2n
khoán theo mu dang k3 dIn/i kern Thông báo nay).
4. Tha dim nhân:
- Di vài c dong dà li.ru k chthig khoán: C dông lam thu tiic nhn tin c tirc tai Cong
ty chrng khoán (thành viên luu k cüa VSD) noi ma tài khoân liru ks'.
Di v&i c dông chira 1uu k chirng khoán: C dông lam thu t%lc nh.n tiên Co tirc tai
Câu lc bO Thanh Niên- TAng Cong ty c phAn Phong Phü (S 48 Tang Nhan Phü,
KP3, Phumg Tang Nhm Phü B, thành ph Thu Dixc, TPHCM). C%i th:
/ C dông dAn lam thu tiic nhn tin c tüc vào cac bui sang, tr 09h dAn 11 h cac ngày
17, 20, 21/06/2022 (ThU Sáu, thu Hai và thu Ba).
v" Khi dAn nhn c ti'rc, c dông vui lông xuAt trinh CMND/CCCD/H chiAn cOn hiu lirc
theo qui dlnh ho.c giAy üy quyAn hçp pháp di vài cá nhân hoc giAy giâi thiuIgiAy üy
quyAn hçip pháp d6i vOi t chi'rc và giAy chüng nh.n sâ hftu C6 phAn.
V' Thu thu nhp Ca nhân phát sinh tr tiAn c6 trc sê dxçic TAng Cong ty khAu tnr tai
ngu6n là 5% theo qui djnh.
Ghi chá: Nê'u Quj cd dOng cn biEt them thông tin c/i tiê't ve thai gian, phucrng thc chi
trá c tzc và các thông tin khác vui lông lien h phông Tài chInh K toán Tang COng ty (anh
Hung An/i 0918 691 580).
Trãn trQng thông báo./.
Nyi nhin:
-Nhutrên;
- Luu VT.
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Ten c dông

Ma c dông:

Dja chi lien h
S6 CMND/DKKD:

Cp ngày

.Nai cp

S6 din thoai lien h&
D nghi T,ng Cong ty c phn Phong Phá chuyn s6 tin c tCrc cüa Toi/Công ty chng tôi vào tãi
khoãn chi ti& di.râi day:
Ten ngixôi/Dcin vl thi hi.rong
(Ten/Dan vj thy hu-ángphái lrüng khóp vái ten có dông)
S tài khoãn:
Ti Ngân hang:
Nu cO sij thay dM v thông tin v tài khoân, ten nguxi th htrâng thl Toi/Cong ty së thông báo
trtràc 07 ngày k tü• ngày nhn tin c tCrc hang nàm va Toi/Cong ty cháng tôi cam kt ehju trách
nhiêm v thông tin cung cp cho Qu' Cong ty.
Toil Cong ty chüng tOi cam kt chAp hành dAy dt các quy djnh v chü tài khoãn và các quy djnh
khác có lien quan cüa Tang Cong ty c phAn Phong Phü va pháp lust Vit Nam.

Ben dàngk
(Kj ghi rö hQ ten, dóng dâu nêu làpháp nhOn)

Lint i
(1) GiOy dOng k3 xin vui lông gz!i ye.
Phông Tài chinh - K toán Tng Côn ty cô phn Phong Phá
So 48 Dit&ng TOng Nhcrn PhO, Khu phO 3, Phzthng TOng Nhon PhO B, TP. ThO Dzc, TP. HO Chi Minh
Email: phanhphongphucorp. coin
Din thoqi: 0918 691 580 (4nh HIingAnh,)
(2) Phi chuyOn khoándo cO dongch/u.
(3) Thué TNCN do cô dông chju.

