CONG TY cO PHAN
C DIN LANH
oOo
S6: 1 1/2022//QD-HDQT-REE

CQNG HOA xA HO! CHU NGH!A VWT NAM
Oc 1p — Ty do — Hnh phüc
oOo
Tp. Ho ChI Minh, ngàji tháng 02 nOm 2022

HOI DONG QUAN Tifi
CONG TY CO PHAN C DIN LNH ("REE")
Can ct Luat Doanh nghip dd dutrc Qudc h5i thông qua ngày 17/06/2020.
Can th Diêu li Cong ty Cdphdn Cc, Din LQnh.
Can ct Biên bàn hQp sd 10/2022/BB-HDQT cia HDQT Cong ty Cd phdn Cc Din Lnh
ngày 2 4/02/2022.
QUYET D4NH
Diu 1. Chip thuân cho Cong ty C6 phn Cc Din Lnh thành l.p COng ty con vó.i các ni dung sau:
-

Hinh thrc cOng ty: Cong ty TNHH mOt thãrih viên do REE lam chU si hüu 100% v6n
diêu 1.
Ten cong ty b&ng ting Vit: CONG TY TNHH DIN GIO REE TRA VINH

- Ten cong ty bang tiêng Anh: REE TRA VINH WIND POWER COMPANY
LIMITED
-

Ten vit tat: REE TRA VINH WP CO.,LTD
Dja chi: Khu nhà diu hành Nhà may Din giO S6 3 — tai vj trI V 1-3, Ap Nba Mat, xä
Trung Long HOa, Thi, xA Duyên Hâi, Tinh Trà Vinh

-

Vn diu lé: 868.000.000.000 dông.
Hinh thi'rc gop vn: Gop vn bang Tài san rông nhu Khoãn 2.1(i) Diu 2 cüa Quyt
djnh nay..
Chirc nang hoat dông chInh: San xuAt, truyn tâi và phân phi diên.

-

Thai gian thrc hin: Qu' I - II nãm 2022.

Diu 2. Chp thun cho REE sü dvng toàn bO tài san thuc Nhà may din gió so 3 tai vj trI V1-3
thuc xã Trithng Long HOa, Thj xâ Duyên Hái, tinh Ira Vinh ("Nhà may din gió V1-3") theo giá
tr so sách tai th?i diem chuyên giao chInh thrc thuc si hUu cia COng ty Co phân Cci Din Lanh dê
gOp von va chuyên giao cho Cong ty TNHH Din gió REE Ira Vinh, c the nhix sau:
2.1

Ting Tài san dr an Nhà may din gió V1-3 diy kin (s 1iu chmnh xác dugc chôt trên
cc sâ Giá trj so sách ti thai diem gop von và chuyên giao chfnh thirc):
Dcin vi tmnh: dOnui
STT
Ten tài san gop vn
Lo3i tài san
Giá trj s sách
(3 1/0 1/2022)
1
Nhâ may din giO V1-3 Eng san, bt 1.999.205.708.406
(Tuabin gió, may móc, thiêt
dng san
bi, tru máng tuabin din giá
và các cong trInh phi,i tra
khác...)
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1

2

Chi phi dä trá truâc dài hn
cüa Nha may din gió Vi -3

3

Cong trinh nhà c1iu hành

4

Dng san

54.896.900.056

Bt dng san

24.245.489.776

H th6ng din näng lugng
mat trâi

Dng san

623.743.229

5

Giá trj VAT can khu tri.r

Dng san

57.638.502.671

6

Quyn tài san Hçrp dông Quyn tài san
mua ban din; các h9p dông
dâu ra, quyên phát sinh t11
các hçip dOng báo hiêm,
quyên phát sinh tr các hcp
dOng thâu... có lien quan
dênNhãmáydiêngióVl-3

-I.-

T6ng tui san (A)

2.136.610.344.138

Ny vay (B)

1.267.808.029.689

Tài san rông (net
asset value) = (A) (B)

868.802.314.449

Theo do:
(i)

Giá tr! Tài san rOng dir kin dung d gOp vn diu iê (so 1iu chinh xác dtrçc chat
trên Ca s Giá trj so sách tai thi diem gop von vã chuyén giao chfnh thic):
Giá trl Tài san rang dir kin dung d gop vn diu ! vào Cong ty TNHH in gió
REE Trà Vinh bang Tong tài san (A) — N vay (B) thea Khoàn 2.1 Mic 2 cUa T
trinh nay. Ci th: 2.136.610.344.138 - 1.267.808.029.689 = 868.802.314.449 dng.
Tài san rông di.rçc xac djnh d thrc hin các thu tVc cO lien quan (nhi.r däng k' vn
diêu 1 cho COng ty TNHH Din gió REE Trà Vinh...) bang 868.000.000.000 dông.
Chênh 1ch (nu co) gi&a Tài san rông so vói giá trj chInh thrc tai thai dim thirc
hin se &r9'c linh dng xfr 1 bang each gop bô sung bang tiên hoc diu chinh khoân
n9vay.

(ii)

Chuyn giao Nq vay và th chap:
Na vay: Chuyn chü th và toàn b nghTa vi trá nq khoân vay dr kin
1.267.808.029.689 dông ti Ngân hang TMCP Ngoi thirong Vit Nam - Chi
nhánh Ho ChI Minh ("VCB - HCM") theo Hcp cap tin dvng so: 0094/2038/DCTD ngày 17/9/2020 và Hqp dông cho vay thea dirán dâu tu sO 0094/2038/DDA/Ol ngày 17/9/2020 git)a VCB - 1-1CM và REF dé thirc hin Di an Nhà may
din gió V1-3 tr REE sang Cong ty TNHH Din gió REE Ira Vinh.
Tài san th chip: Chuy& chü th và toàn b nghia vi the chip theo Hçp dng the
chap may móc thiOt bj sO 0171/2038/TCDN2 ngày 26/11/2020, Hgp dông the
chap quyên tâi san phát sinhtà h?p dông so 0174/2038/TCDN2 ngày 26/11/2020

va Hçp dng th cMp tài sàngàn lien vói dat hinh thành trong tirong lai sé
0113/2138/TCDN2 ngày 11/10/2021 giüa VCB HCM và REE dê dam bo cho
Giá trj n vay tir REE sang Cong ty TNHH Din gió REE Trà Vinh.
-

2.2

Thôi gian thtrc hin: Qu I II nam 2022.
-

Diu 3. Uy quyn cho Tng Giám déc Nguñ d4i din theo pháp lut cUa Cong ty C phn Co
Diên Lanh thuc hiên toan bô cac thu tuc thanh lap cong ty con, phê duyêt va ky kêt cac
ho so, tài 1iu can thiêt de thirc hin vic chuyên quyên sâ hthi toàn b Tài san gop von
ti Diêu 2 Quyêt djnh nay ti'x REE sang Cong ty TNHH Din ,gió REE Trà Vinh. Thirc
hiên toan bô cac cong vic, giao djch vâi Ngân hang dê chuyén khoãn vay, chuyên the
chap Nba may din gió V1-3 tr REE sang Cong ty TNHH Din gió REE Trà Vinh. Thirc
hin toàn b các thu tiic, ho so, tài 1iu có lien quan vOi ben bào hiêm, Tp Doàn in
Lire Vit Nam, các Co quan chirc näng nhii Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh, Van phOng
dang k dat dai, Si Kê hoch và Dâu tu và ben thirc ba khác dê chuyên toàn b quyên Va
nghTa vii có lien quan den dir an Nhà may din gió V1-3 t~ REE sang Cong ty TNHH
Din gió REE Trà Vinh
theo dmg các quy dinh cüa pháp 1ut.
-

....

Diu 4. Uy quyn cho Tng Giám dc Ngui dai din theo pháp 1ut cüa Cong ty C ph.n Ca
Din Lnh k kêt các hp dOng, giao djch phát sinh voi ben có lien quan là Cong ty
TNHH Din gió REE Trà Vinh dê th%rc hin vic chuyên quyên sâ hthi toàn b Tài san
gop von nêu trén tir REE sang Cong ty TNHH Din gió REE Trà Vinh.
-

Diu 5. Uy quy&n cho Tng Giám dc Ngui d.i din theo pháp 1ut cüa Cong ty C ph&n Ca
Din Lnh quyêt djnh các van dê lien quan den to chüc nhân sir, b may hot dng cüa,
Cong ty TNHH Din gió REE Trà Vinh.
-

fhéu 6. Uy quyn cho ông Nguyn Quang Quyn:
CCCD so: 001072022278 cap ngày 18/05/2020 ti Ciic QLHC Ye Tr.t Tir Xã Hi .I)
Thi.rmg trá: 8A!1C1 Thai VAn Lung, Phtx6ng Ben Nghe, Qun 1. Tp. HO ChtMinh
Dja chi lien l.c: TOa nhà Etown 5, 364 Cong Hôa, Phirng 13, qun TAn BInh,
TP.HCM
Chrc viii: Phó Tng Giám dc Cong ty C ph.n Co Din Lanh
-

-

Là ngi.ri d.i din chü s& hthi (REE) quán 1 von kiêm Chu tjch Cong ty tai COng ty
TNHH Din gió REE Trà Vinh.
Diu 7. Quyet djnh nay có hiu 1irc kê tr ngày ks'. Tng Giárn dc, ông Nguyn Quang Quyen và
nhung ngixôi lien quan có trách nhim thirc hin quyêt djnh nay.
ONG QUAN TRI
tich

T
IVY
f

4

COry
-,
C$PH1N

.,

CL DIN L'
hi Mai Thanh

