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HOI DONG QUAN TRI
CONG TY cO PHAN Ccl DIIN L4NH
- Can c& Diu l Cong ' Cd phdn Co Din Lgnh;
- Can c& Nghj quydt sd 02/2022/DHDCD-NQ cüa Dcii h5i Ddng cd dong thu'ô'ng niên nárn tài chInh
2021 ducrc to chz,rc ngày 31/03/2022 tqi H5i tru'ông tOa nhà e.town, sO 364 Cc$ng Hôa, Phu'&ng 13,
Quan Tan Blnh, Tp.HO ChI Minh;
- COn cz Quyê't djnh sd 14/2022/QD-HDQT-REE ngày 04/04/2022 cia Hi ddng Quán tr/ thông qua
vic triên khai thitc hin phu'ong an phát hành có phiêu dé ira cO ta'c nOm 2021,
- COn c& Quydt dinh sd 15/2022/QD-HDQT-REE ngày 25/04/2022 cza H5i ddng Quán trf thông qua
vic chôt danh sách cO dOng dé trá cO ttc nOrn 2021 bOng cô phiêu;
- COn c& Danh sách tdng hçrp ngithi sá hüu chthig khoán nhçn cd tü'c bang cd phiéu so' 824/2022REE/VSD-DK ngày 2 0/05/2022 ctha Trung tOrn Litu Ig. C/iü'ng khoán Vit Narn (VSD).
QUYET D!NH
Diu 1: Thông qua kt qua phát hành c phiu d trâ c trc nãm 2021 cho các c dông cüa Cong ty Co
phân Co Din Lanh vói các ni dung nhr sau:
1. Ten c phiu phát hành: C phiu Cong ty C phn Co Din Lanh
2. Ma chIrng khoán: REE
3. Loai cô phân: Co phiêu phô thông
4. Mnh giá:10.000 dông/cô phiêu
5. Tong so cô phiCu truóc phát hành: 3 10.O8.841 cô phiêu
6. Tong so cô phiéu d? kiên phát hành dê trã CO tirc nám 2021: 46.357.639 cO phiêu
7 Ty lé thut hiên quyên 100 15 (cô dông so hUu 100 Co phiêu duoc nhân 15 cO phiêu moi)
8. So cô phiêu Iê phát sinh (do cô phiêu phát hành them dé trã CO ttc näm 2021 cho cô dOng hin
hüu dis?c lam trOn xuOng den hang don vj): 5.996 cô phiêu. Toàn b sO cô phiêu lé phát sinh
bjhüy bô.
9. SO Co phiêu dã phân phôi thành cOng: 46.35 1.643 cO phiéu
10. So cO dong thrc phân phôi: 17.126 cô dOng
11. Han ché chuyên nhung: cô phiêu phát hành dé trá CO tüc nãm 2021ã phân phôi cho các cO
dong không bj han chê chuyn nhiiçing sau khi niêm yet.
12. Tong so cô phiêu sau dçt phát hành: 3 56.410.484 cO phiéu, trong do:
— So krçrng c phiu dang kru hành: 355.402.569 c phiu;
—, S hxqng c phiu qu: 1.007.915 c phiu
13. Tong von diêu Iê cüa Cong ty Co phân Co Din Lanh sau d9t phát hành: 3.564.104.840.000
dOng.
14. Ngày du kiên giao djch cô phiêuphát hành dé trã cô ti'rc näm 2021: sau khi hoàn tat thu tic
dang k niêm yet bô sung cô phiêu vâi Sâ Giao djch Chüng khoán Tp.HO ChI Minh, dir kiên
trong tháng 06 nãm 2022.
Diêu 2: Giao Tng Giám d6c Cong ty thi.rc hiên cac h so, thu t',ic Co lien quan dn vic báo cáo và
côngbO thông tin kêt qua phát hành, däng k li.ru ks', dang k niêm yet bô sung cô phiêu phát hành dê
trá cO ti'rc nãm 2021, däng k thay doi ni dung dang k doanh nghip cüa Cong ty và các cong vic,
thu tac khac CO lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 3: Quyt djnh nay có hiu llrc k tr ngày ks'.
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