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CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
JJc 1p — Tir do — Hinh phñc
Tp.HCM ngày 2.6.......thángOf nãrn 2022
THÔNG BAO
Phát hành cô phiu dê trã ci tirc

I. GIOI THIEU VE TO CH1'C PHAT HANH
1, Ten th chirc phát hành (day th): Cong Ty C phn Co Din Ltnh
2. Ten vit tt: REE CORP.
3. Dja chi trii si chInh: 364 Cong Hàa, PhiRmg 13, Qun Tan BInh, Tp.H ChI Minh, Vit Nam
4. Din thoi: 84-28-38100017
Fax: 84-28-38100337
Website: www.reecrop.com
5. Vn diu 1: 3.100.588.410.000 dông.
6. Macphiu:REE
7. Noi ma tài khoán thanh toán: Ngan hang TMCP Ngoti thuong Vit Nam, Chi nhánh Tan Binh
S hiêu tài khoãn: 007.100.079.5839
8. Giy chüng nhn dang k doanh nghip ma s doanh nghip 0300741143 do Sâ Kê hoch và
Dâu tu Thành phô Ho ChI Minh cap lan dâu ngây 29/12/1993, cap thay dôi lan thi'r 26 ngày
03/08/2020 (neu thông tin thay dôi lan gân nhát).
Nganh ngh kinh doanh chInh:
/Y ccutj
• Lp dt h thng cp, thoát nuac, là srni và diu hàa không khI - Ma s& 4322.
"( cog
• San xut, truyn tái và phân phM din — Ma s: 3510
• Khai thac, xu ly va cung cap nuoc (khong hott d9ng tu tri so) Ma so. 3600
• Kinh doanh bat dong san, quyên su dung dat thuôc chu so hru, chu su dung hoãc
thuê — Ma so: 6810
— San phm/djch vi chInh: Co din lnh (M&E), may lmnh hiu Reetech, din näng, nuâc
sch, kinh doanh bat dng san.
9. Giy phép thành 1p và hoit dng (nê'u có theo quy djnh ciapháp luat chuyên ngành):........................
II. PHIXONG AN PHAT HANH
1. Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn Co Din Ltnh
2. Loui c phiu: C phiu ph thông
3. Tng s lucing c phiu da phát hành: 3 10.058.841 c phiu
4. Sé luçmg c phiu dang liru hânh: 309.050.926 c phiu
5. S luçrng c phiu qu: 1.007.915 c phiu
6. S lucing c phiu dir kin phát hành: 46.3 57.639 c phiu.
7. Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 463.576.390.000 dèng.
8. T l thirc hin quyn: 100:15 (c dOng sâ hüu 100 c phiu duçc nhn 15 c phiu mai)
9. Ngun vn phát hành: Tilt ngun lçii nhun sau thu chua phân phi cilia cOng ty
10. Phuong an xilr l ph.n lê c phn, c phiu lé:
•

Phixong an lam tràn và xü l c phiu lé: C phiu phát hành phân phi cho c dOng hin
hfru dê trã cô tilic näm 2021 s duçic lam trOn xuOng den hang don vj. So cô phieu lé cOn
lui chua duc phan phôi Se hüy hO.

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Ký ngày: 26/4/2022 09:48:23

Chuyn nhuçmg quyn: C dông si hU'u quyn không duçic chuyn nhuçing quyn nhn
cô tire näm 2021 bang cô phiêu.
• C phiu phát hành d trâ c tire näm 2021 không bj hmn eh chuyn nhuqng sau khi hem
yet.
11. Ngãy dang k cuôi cing dê phân bô quyên: 18/05/2022
•

Tp.HCM, ngày ...... tháng .0.4.. nám 2022
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