TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU
S& 473/NQ- HDQT

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc
Thànhphd H ChI Minh, ngày 21 tháng 10 nám 2019

QUYET DiiNH
V vic thodi win cfla T6ng Cong ty Cd phJn Phong Ph a
4zi Cong ty Co phân Del — May Nha Trang
HO! DONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
CAn ci:r Lust Doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và cAc vAn
bàn huàng dk thi hành;
- CAn c1r Lust Chirng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29/06/2006; Lust s
62/2010/QH12 ngAy 24/11/2010 Lut süa dôi bô sung mOt sO diêu Luat Chirng khoAn và
các vAn bàn huâng dn thi hành;
-

CAn cir Diu 1 v t chirc va hott dng cña Tng Cong ty C phn Phong

Phü;
- CAn c Nghj quy& s 439/NQ-HDQT ngAy 24/09/20 19 cUa HOi dng quAn trj
Tong Cong ty Co phân Phong Phü;
- CAn cir Ching thu Th.m djnh giA s 1062/19/CT.SACC ngày 20/09/2019 do
Cong ty Co phAn Tu van và Thm djnh giá Dông Nam Ip;
- CAn cir Cong vAn s6 5976/UBCK-QLCB ngAy 02/10/20 19 cüa Uy ban Ching
khoán Nhà nu6c;
- CAn cr Biên bàn h9p Hi dng quãn trj Ttng Cong ty C pMn Phong Phü
ngày 16/10/2019;
QUYET NGHIJ
Diu 1: Hi d6ng quAn trj nh&t trI thông qua vic diu chinh Phuang An thoAi vn
cüa Tong Cong ty CO phãn Phong Phü tai Cong ty Co phân Dt — May Nha Trang, cii the
nhu sau:
Ten c phMu: C phiu COng ty Cong ty C phAn Dt — May Nha Trang.
Loti c phn: C phn ph thông.
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Mnh giA: 10.000 (Mu&i ngan) dng/c phn.
MA chtmg khoAn: NTT.
San giao djch chng khoAn: TJPCoM.
- S lircing CO phân d.r kin chào bàn: 4.000.000 cô phAn (Bdn triu cdphdn.),
chiêm 21,62% so li.rcing CO phân dang liru hành ciia Cong ty Co phân Dt — May Nha
Trang.
Tang giA trj chào ban theo mnh giA: 40.000.000.000 dng (Bdn muo'i tj"
dng).
- Muc dIch chào bàn: Thu h6i vn cUa Tng Cong ty c phn Phong Phü ti
Cong ly cô phân Dt May Nha Trang dê bü dAp cho các chumg trmnh dâu tu cüa Tong
Cong ty nhu sqi chi may, khAn, may mc.
-

GiA chAo bàn dir kin: t6i thik 12.700 dng/c phAn.
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- Nguyen tc xác djnh giã: Can ctr ohtrng thi.r thm djnh giá S6
1062/1 9/CT.SACC ngày 20/09/20 19 do COng ty Co ph.n Ttr van và TMm djnh giá
EOng Nam 1p. Tnràrng hcip giá kh&i diem thâp han giá tham chiêu bmnh quân cüa 30
ngây giao djch lien tiêp trên thj trixmg chüng khoán truàc ngãy cOng b6 thông tin thc
hin ban c6 phãn chuyên nlurçing von thi lay giá tham chiêu bmnh quân nay lam giá khôi
diem chuyên nhuçmg v6n khi giao djch trên h th6ng giao djch UPCoM.
-

Phizang thrc thirc hin: Chào ban riêng lé có sr canh tranh v giá.

- Thai gian thirc hin: ngay sau khi Nghj quyt nay dixçc ban hành, dir kin
trong qu 4/2019.
- Phuang an xü 1 c6 ph.n khOng ban hat: Trong tnxng hqp không ban h& s6
cô phân nêu trên, Hi dông quãn trj T6ng Cong ty Co phân Phong Phij s quyêt djnh 1ira
ch9n các hInh thüc thoái v6n khác phii hcip vOi quy djnh cüa pháp 1utt.
iu 2: Giao cho ông Phm Xuan TrInh - TJy viên HQi dng quân trj, T6ng Giárn
d6c Tong Cong ty C6 ph.n Phong Phii trin khai th%rc hin cãc nOi dung d thông nhât
trén.
Diu 3. Thành viên Hi d6ng quán trj, Ban Diu hành và các Phông chirc nàng
lien quan CO trách nhim thi hành Nghj quyët nay.
Nghj quyt nay cO hiu lirc thi hành k tir ngáy k.
Nc! nh1n:
- NhxDiu3;
- LUUVT,TH.
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