Mfiu CBTT/SG DHCM-02
CONG TY CO PHAN
CODL1N LJNH

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phIic
Tp.H ChI Minh, ngày 28 tháng 03 nãm 2022
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CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TI
CUA UY BAN CHING KHOAN NHA NIXOC vA sO GIAO DICH CH1NG KHOAN
KInh fri: - Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Ntthc

- S Giao Dich Chtrng Khoán TP.HÔ ChI Minh
-

Ten th chrc: Cong ty C phn Co Din Lanh
Ma chirng khoán: REE
Dia chi tru sâ chInh: 364 Cong HOa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.H ChI Minh
Diên thoai: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38100337
Ngithi dxçic üy quyn cong b thông tin: Ong Nguyn Ngc Thai BInh
Chiirc vii: Phó Tong Giám Dôc
Ni dung thông tin cong b:
Cong ty C phAn Ca Din Lanh (REE) trân trong thông báo: REE quyt djnh trInh Di hi dng
cô clông thithng niên näm tài chInh 2021 T trInh mài ye vic Báo cáo thrc hin phân phôi cO
phiêu qu5 và Phucing an sir diving cô phiêu qu5 thay cho T trInh tã Cong bô ngày 08/03/2022.
L do: Hi dông Quãn trj REE quyêt djnh bô sung khoãn "9- Thai gian hn chê chuyên nhucing"
ti mic 2 trong T trInh.
Thông tin nay dã duc cong b trên trang thông tin din tü cüa cong ty vào ngày 28/03/2022 tai
duang dan: http://www.reecorp.com
Chüng tôi cam kát các thông tin cOng b trên day là thTing sir that và hoàn toàn chju trách nhim
tnrc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bô.
Ngtthi duçc üy quyên cong bô thông tin
g Giám D6c
'chc vu, dóng dáu)
couGrY
';

Tài lieu a'Inh kern:
T trmnh ye viëc Bao cáo thuc
hin phân phôi Co phiêu qu và
Phuong an sir ding c phiu qu.
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BA! HO! BONG co BONG THU'ONG NIEN NAM TA! CHINH 2021
Ngày 31 tháng 03 nàm 2022
Corporation

TO TRINH
V/v Báo cáo thic hin phân phôi cô phiêu qu5
và Phiro'ng an sfr ding cô phiêu qu5
KInh thua Qu C dông,
- Can cv Diu l Cong ty Go' pho'n Ca £in Lnh;
- C'àn th Nghj quyê't so 02/2021/DHCD-NQ cia Dqi h5i DOng có dOng thw&ng niên tài
khóa nãm 2020 thiQc to2 chzcc ngày 30 tháng 03 nám 2021 tçi H5i trzthng tôa nhà e.town,
sO' 364 C(5ng HOa - Phu'àng 13- Qun Tan Blnh - Tp.HCM
Hi dng Quân trj trân trçng kInh báo Dai hOi dng C dông:
1- Báo cáo thirc hin phân phi c phiu qu:
Nãm 2021 vâi nhiu bin dng bii djch bnh Covid-19 büng phát tth lai nhixng cong ty
vn dat vuo-t ke hoach lçii nhuan dã duçic Dai hi dông Co dông ngày 30 tháng 03 nãm
2021 giao. Dê kjp thi khuyên khIch và dng viên nhân viên quan 1 da cüng cong ty
vuçrt qua mt näm nhieu khó khän, Hi dong Quàn trj dã quyêt djnh chi thi.r&ng bang
tin m.t thay vi ban c phiêu qu5 vOi giá uu dãi nhu dä trinh Dai hOi dong Co dông ngày
30 tháng 03 näm 2021.
Do vây, Hôi. dong Quan tn trân trong kinh bao cao tri.rcic Dai hôi va krnh trrnh Dai hôi
dông Co dong xem xét thông qua Báo cáo thirc hin phân phôi cô phiêu qu, và Phixcmg
an si:r ding cô phiêu qu mcii nhu sau:
2- Phtro'ng an sfr dung c phiu qu:
Nhm khuyn khIch, dng viên nhán viên quàn 1, dng thai tao sir g.n k& vOi hiu qua
hoat dong va sr phát triên ben vüng cüa cong ty, HOi dông Quán trj trân trQng kInh trinh
Dai hi dông Co dông phiroig an sir ding cô phiêu qu7 dê ban giá uu dãi cho nhân viên
quân 1 cO thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhu sau:
1- Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn CG Din Lanh
2- Ma chixng khoán: REE
3- Loi cô phiêu: Co phiêu phO thông
4- Mnh giá Co phiêu: 10.000 dônglcO phiêu
5- Tong so cO phiêu qu näm gi trixâc khi thrc hin giao djch: 1.007.915 CO phiêu
6- Tong so hrvng cO phiêu qu dang k' bàn: 1.007.915 cô phiêu
7- Tong giá trj dang k bàn theo mnh giá: 10.079.150.000 dông
8- Miic dIch bàn cô phiêu qu: dung cô phiêu qu dé bàn giá iru dâi cho nhân viên
quán 1 có thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhäm khuyên khIch, dng viên
nhân viên quán 1, dOng thxi tao sir gän két vài hiu qua hoat dng và sir phát triên
ben vüng cña cong ty.
9- Thi gian han chê chuyên nhung: cO phiêu qu ban cho các nhãn viên quán 1
dugc mua së bj han chê chuyên nhugng ba (03) näm kê tü ngày kêtthiic dgt bàn cO
phiêu qu nay và giái tOa dan theo 1 trinh va t' I nhix sau: 30% so cO phiêu nhân'
vien quàn 1 dixc mua së dirçxc giãi tOa sau rnt (01) näm, 30% so cO phiêu së duçyc
giài tOa sau hai (02) nàm, va 40% sO cô phiêu se dixgc giái tôa sau ba (03) näm kê
tu ngày kêt thic dç't bàn cô phiêu qu nay. Các quyên 1ci phát sinh tir so cO phiêu
duc mua (nêu có) së khOng bj han chê chuyên nhu'ng.
10- PhuGng thirc giao dch: chuyên quyên sâ hfi'u qua Trung tam Lixu k Chüng khoán
Viêt Nam (VSD).
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ii- Nguyen tc xác djnh giá: giá bàn c dnh là 10.000 dng/c phiu
12- Thai gian dr kin thirc hin: trong 6 tháng dâu näm 2023.
Hi dng Quân trj kInh trInh Dai hi xem xét thông qua:
- Báo cáo thirc hin phân phi c phiu qu nhu trên;
- Phuang an sir diing Co phiêu qu nêu trên;
- Uy quyên cho Hi dOng Quàn trj:
• Ban hánh Quy chê bàn cO phiêu qu;
• Quyêt djnh danh sách và sO lung cO phiêu nhân viên duçc mua tr vic bàn cO
phiêu qu9 vâi giá iru dãi;
• Thirc hin toàn b các cOng vic và các thu tic lien quan vi các co quan chiirc
nang nhu' Uy ban Chirng khoán Nhà niiic, Sä Giao djch chiirng khoán, Trung
tam Lixu k Chiirng khoán Vit Nam, ... theo dung các quy djnh cüa pháp 1u.t
hiên hành;
• HOi dng Quãn trj dugc üy quyn cho Tng Giám dc d th%rc hin mt s ho.c
toàn bO cong vic ct the nêu trén.
Dông Quãn Tr!

Mai Thanh
Chü tich

