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Corporation
Tp.H6 Chi Minh, ngày 08 tháng 04 nOm 2022

THÔNG BAO
V vic ch6t danh sách c6 dông
trâ c6 tü'c nãm 2021 bang tin
KInh gui: Qu C6 Dông Cong Ty C6 Phân Co Diên Lnh (REE)
Hi cl'ông Qun trj Cong ty C6 phn Cci Din Lanh trân trong thông báo dn Qu' c6
dông:
Ngày dàng k' cu61 cüng : 20/04/2022
Ten chirng khon

: C6 phiu Cong ty C6 phn Ccr Din Lnh

Ma chrng khoán

: REE

Loal chrng khoán

: C6 phiu ph6 thông

Mênh giá ch(rng khoán : 10.000 d6ng/c6 phiu
Muc dIch:
Chi trà c6 tCvc nàm 2021 bang tin:
: 10%/mênh giá c6 phiu (1 c6 phiu du'çc nhân 1.000 d6ng)

—

T'' Iê thu'c hiên

—

Ngày chi tr c6 tirc : 29/04/2022

— Dia cligm nhân c6tCi'c nãm 2021 bngtin:
•

D6i vâi chtrng khoán d Iu'u k': NguYi s& hcru lam thij tuc nhân c6 tirc tai cac
Thành viên Iu'u k' nci m& tài khon lu'u k'.

•

061 v&i chirng khoán chu'a Iu'u k: Ngii s& hO'u lam thii tuc nhn c6 t1rc ti
Cong ty C6 phn Ci Diên Lanh (T'âng 3 — TOa nhà e.town 5— S6 364 Cong Hàa,
P.13, Q.Tân BInh, Tp.H6 Chi Minh) vào các ngày lam vic trong tun bt du tü'
ngày 29/04/2022. Khi dn nhân c6 tü'c, ngu'i s& h&u xuât trinh giâ'y chü'ng
minh nhân dan hoc th can cu'&c cong dan.

Thông báo nay dirçc cong b6 trên trang web cia Cong ty và baa Du tu' chtrng khoán.
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