
CONG TY CO PHAN CQNG HOA xA 1191 CHU NGHiA VIT NAM 
C DIN LANH J3c 1p — Ti do — Hnh phüc 

S: . b.  ..../CDL.2022 Tp. H ChIMinh, ngày 25 tháng 04 nãm 2022 

THÔNG BAO 
(V/v N/,mn c tá'c nàm 2021 btng tin cüa các cu dông chu'a lu'u kfi) 

Can cü Danh sách tng hçp ngithi sâ hru chi'rng khoán s 683/2022-REE/VSD-DK ngày 

22/04/2022 cüa Trung tam Liru k CK Vit Nam — CN Tp.H ChI Minh. 

Hi dng Quán trj Cong ty C phn Co Din Linh kInh d nghj Qu C dông sâ hüu c 

phiu REE nhirng chua lixu k tii ngày däng k cui cüng 20/04/2022, cung dtp s tài khoán 

d Cong ty chuyn khoán s tin c ti'rc näm 2021 vào tâi khoãn cUa Qu C dông thay vi 

Qu C dông phái dn Cong ty nhn tin mit. 

Qu C dông vui lông din thông tin vào Giy d nghj chuyn khoán dInh kern thông báo 

nay và giri kern ban sao chüng minh nhân dan v: 

Phông Tài ChInh — Cong ty C phAn Co Din Linh 

Tng 3 — Tôa nhà e.town 5 — S 364 Cong  Hôa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.HCM 

Diênthoai: 84-28-3810 0017 Fax: 84-28-3810 0337 

Thai gian n14n Giy d nghj chuyn khoán: k tü ngày k thông báo nay. 

Truông hçTp Qu C dông không g'iri thông tin yêu cu chuyn khoãn, Qu C dông vui lông 

nhn c ti'rc bang tin tti Van phông Cong ty k tir ngày 29/04/2022. 

Trân tr9ng, 

TM: .Hôi Bong Quãn Tn 
tich -.. q 

j•i' CG y  ç 

Jcr;;i?rr  '/ 
1 Mai Thanh 



Cong Hôa Xã Hi Chü Nghia Vit Nam 
Dc 1p — Ttr do — Hinh phtic 

GIAY BE NGH CHUYEN KHOAN 
(V/v Nh(In tin ci tfrc nám 2021 và cJ tá'c cüa các nám tiêp t/zeo) 

Kin/i fri:  Cong Ty Co Phn Cr Din Linh (REE) 

Tôi ten 

SCMND: -Ngàycp: -Noicp  

S diên thoai lien lac:  

Hiên tôi có s hcru c phiu cüa REE nhiing chua lixu k, tôi d nghj Qu Cong ty chuyn khoán 
so tiên cô tirc näm 2021 và cô tirc cüa các näm tiêp theo (sau khi tth thuê thu nhp cá nhân nêu 
co) bang hInh thi'rc chuyên khoân ngân hang vào tài khoãn cña tôi theo các chi tiêt nhu sau: 

Ten ngr?i thii hrnmg: 

(ten ngtr&i thy hu'&ng phái ding vái 
ten nguri sà hü'u Co phiêu REE) 

S tài khoán: 

Ti ngân hang: 

Tôi dng sr dçing thông tin tài khoân Ngân hang nêu trên cüa tôi d nhn tin c tirc näm 2021 
và tiên cô tirc cüa các näm tiêp theo (neu co) tir Cong ty Co phân Co Din Lmnh. 

Tôi dng chju mci chi phi lien quan dn vic chuyn khoán dng thai chp nhn mci rüi ro 
(nu co) v kêt qua chuyên tiên sau khi REE dã thrc hin chuyên khoán ngân hang theo dung 
thông tin chi djnh tài khoãn nêu trên và cam kêt không dua ra bat cü khiêu ni, kin cáo gI lien 
quan dn vic thanh toán cô tirc, ttm iimg cô tirc bang tiên cüa Qu Cong ty. 

Giy d nghj chuyn khoãn nay cüa tôi có giá trj k tü ngày k cho dn khi tôi cO giy d nghj 
chuyên khoãn miii thay the giri den Qu Cong ty. 

ngày ...... tháng........................nám 20 

Ngirô'i dê ngh 
(Ky, ghi rö hQ và ten) 

GI,ichá:  
1. D nghj C dông gi kern oi bàn sao CMND. 
2. TruOiîg hçp C dong uy quyên cho ngu'O'i khàc di np hotc k thay Giây dê nghj chuyén khoàn nay, dé nghj Co 

dông gU kern bàn chInh Giy Uy quyn cO xác nhn cCa chInh quyn dja phtrnng hoac bàn chInh Hçip dong 1iy 

quyn có cong chi'ng, và bàn sao CMND cUa ngu'i dirge Uy quyên. 


