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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VWT NAM
Dôc 1âpTtidOHaflhPhuc

PHONG PHU

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

Thành pho' H C/il Minh, ngày 01 tháng 10 nàm 2019

S: +/PP-DTTC
V/v dInh chInh ni dung cong b

thông tin Nghj quy& s 439/NQ-HDQT
ngày 24/09/20 19
KInh gui:
— IJy ban Chirng khoán Nhà nuOc
— Si Giao djch Chirng khoán Ha Ni
Can cr Nghj quy& s 439/NQ-HDQT ngày 24/09/20 19 cUa Hi dông quân trj
Tng Cong ty c phn Phong Phü v vic thoái vn cUa Tng Cong ty tti Cong ty

Co

phn dt may Nha Trang;
Ngày 25/09/20 19 T6ng Cong ty c phn Phong Phü

CO

cong b thông tin Nghi

quyt s6 439/NQ-HDQT ngày 24/09/20 19 cüa Hi dng quàn trj Tang Cong ty CP Phong
Phü v vic thoái vn cüa Tng Cong ty t?i Cong ty cë phn dt may Nha Trang. Nay
Tng Cong ty CP Phong Phü dInh chInh nOi dung tai Nghi quyt s 439/NQ-HDQT ngày
24/09/20 19, giá chào ban dir kin là 12.640 ctng/cô phn thay cho ni dung thông tin dâ
cong b 12.460 dng/c phn
L do thay dM: do sai sOt 1i dánh may cUa nhân viên.
Rat mong duçic sii duçic thông cam tir Qul C quan
Trân tr9ng thông báo./.

KT.TONG GIAM DOC
Noi nhn:
- Nhtr trén;
- Liiu: VT, TCKT.
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S: 439 /NQ- HDQT

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dôc1âpTlido-HaflhPhUC

Thành phd Hd ChI Minh, ngày 24 tháng 9 nám 2019

NGH! QUYET
V vic thoái Win cüa Tang Cong ty cii pliE n Phong Pith
tii ông ly cô phân Dt May Nha Trang
HQI BONG QUAN TRI TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU
- Can cir Luât Doanh nghiêp s 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các van
bàn huâng dan thi hành;
- Can cü Luât Chüng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29/06/2006; Luât s
62/201 0/QH 12 ngày 24/11/2010 Luât süa d& bô sung môt s diêu Luât Chrng khoán
và các van bàn huOng dn thi hành;
Diu i t6 chjrc và hoat dng cüa Tng Cong ty C phn Phong
- Can
Phii;
- Cn cü Chimg thu Th.m dnh giá s6 1062/19/CT.SACC ngày 20/09/2019
cüa Cong ty cO phân tu van vã thâm d!nh giá Dong Nam lap;
- Can ctr Biên bàn hQp Hi dng quãn trj Tang Cong ty c phAn Phong Phili
ngày 20/9/2019;
QUYET NGH!
Diu 1: Hi dng quàn trj nht tn thông qua Phung an thoái vn cüa T6ng
Cong ty cO phn Phong Phñ tai Cong ty c phn Dt May Nha Trang, cii the nhu sau:
Ten chmg khoán: C phiu Cong ty Cong ty C phn Dt May Nha Trang
Loai chmg khoán: C phn ph thông.
Mênh giá c phn: 10.000 (Mithi ngàn) dng/cô phn.
S lucmg chmg khoán du kin chào bàn: 4.000.000 c6 phn (Bin truu cii
phdn).
- Tng giá frj chào ban theo mênh giá: 40.000.000.000 &ng (Bin rnuvi tj'
diing).
- Mc dich chào bàn: Thu hi vn cUa Tng Cong ty cÔ phn Phong Phü tai
COng ty c phân Dt May Nha Trang.
- Thci gian thi.rc hiên du kin: Ngay sau khi duçic UBCKNN cp chüng nhn
dang k chào bàn cô phiêu ra cong chiing cüa cO dông lan.
Giá chào bàn dr kin: 12.640 dng/cô phn.
Phuccng pháp tInh giá: Can cir chirng thu thâm djnh giã s
1062/19/CT.SACC ngày 20/09/2019 cüa Cong ty cô phân tu van Va thâm djnh giá
DOng Nam lap.
- Phuong thirc phân ph6i: T chirc dâu giá thông qua Cong ty c phn Chimg
khoán Bào Minh.
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- Thci gian phân phi c phiu: Trong vông 90 ngày k tr ngày duçic
UBCKNN cap chirng nhân dàng k chào ban Co phiêu ra cong chüng cüa cO dông iOn.
- Các han ch cüa dcrt chào ban: Toàn bô s Krcing C6 phiu chào ban không
bj han ché chuyn nhuqng.
- Phung an xO 1 c6 phn không ban ht: Trong thrOng hcip không ban ht
phn
ban dau giá cüa Cong ty cô phân D@ May Nha Trang, Hi dOng quán trj
so C6
TOng Cong ty cô phân Phong Phü së quyêt djnh hra chQn các hinh thirc thoái von khác
phü hp vOi quy dinh cüa pháp luât.
Diu 2: Giao cho ông Pham Xuân TrInh - Uy viên Hôi d6ng quân trj, T6ng
Gim dôc T6ng COng ty triën khai thirc hiên các nOi dung trn theo quy djnh hiên
hành.
Diu 3. Thành viên Hôi d8ng quân trj, Ban Diu hành và các Phông chirc nãng
lien quan có trách nhiém thi hành Nghi quyêt nay.
Nghi quyt nay Co hiêu lire thi hành k tr ngay k'./.
No1nhn:
- NhuDiéu3;
- LirUVT,TH.
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