CONG TY CO PHAN
Ci DIN LNH

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc

S: Aj,.../CDL.2022

Tp. H ChI Minh, ngày.2.O.. tháng .O... nám 2022

THÔNG BAO
cüa các cJ dông chwa Iwu kj')
(V/v Nh(In cJ tá'c nám 2021 bang cJ
Can cir Danh sách tng hçp ngui s hftu chrng khoán nhn c tüc näm 2021 bang c phiu
so 824/2022-REE/VSD-DK ngày 20/05/2022 cUa Trung tm Luu k CK Vit Nam - CN
Tp .HCM;
Can cü Quyt djnh s 377/QD-.SGDHCM ngày 14/06/2022 cüa Si Giao djch Chüiig khoán
Tp.HCM ye vic thay dôi dang k niém yet.
Can cir Thông báo s 1185/TB-SGDHCM ngày 17/06/2022 cüa S Giao djch Chng khoán
Tp.HCM ye vic niêm yet và giao djch chng khoán thay dôi niêm yet.
Hi dng Quãn trj Cong ty C ph.n Co Din Lnh kInh d nghj Qu C dông si httu c
phiêu REE nhimg chua hru k' ti ngày dàng k cuôi cüng (ngay 18/05/2022), cung cap dja
chi chInh xác dê Cong ty chuyên Giây ching nhn sâ hüu chfrng khoán (Dcit phát hành cô
phiêu trá cô tz'c nám 2021) den nhà Qu CO dông thay vi Qu Co dong phãi den Cong ty
nhn Giây chiirng nhn.
Qu C dông vui lông din thông tin vào Giy chi djnh dja chi nhn Giy chirng nhn s
hQu chüng khoán dInh kern thông báo nay và giri kern mt (01) ban sao chirng minh nhân
dânlcàn cuâc cong dan ye:
PhOng Tài ChInh - Cong ty C phtn Co Din Lnh
Tng 3 - TOa nhà e.town 5 - S 364 Cong Hôa
Phuô'ng 13 - Qun Tan Binh - Tp.H ChI Minh
Fax: 84-28-3810 0337
Diên thoai: 84-28-3810 0017
Thñ gian nhn Giy chi djnh dja chi nhn Giy chüng nhn s hru chirng khoán: k tir ngày
k thông báo nay.
TruO'ng hçp Qu C dông không g1ri thông tin yêu cu, Qu C dông vui lông nhn Giy
chtrng nhn sâ hU'u chirng khoan ti VAn phOng Cong ty.
Trân tr9ng,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------------

GIẤY CHỈ ĐỊNH
ĐỊA CHỈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
(Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021)
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Họ tên cổ đông: ..............................................................................................................................................................- Điện thoại: ..................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CMND/CCCD/GCN ĐKKD số: ………….........................................................................................................……… cấp ngày: …............…./…......…../…..........................
tại ….……….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…..........
Hiện là chủ sở hữu cổ phiếu REE nhưng chưa lưu ký.
Vì ở xa không thể đến Công ty nhận, tôi đề nghị REE chuyển Giấy chứng nhận sở hữu chứng
khoán (Giấy CNSHCK) của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 bằng hình thức chuyển
qua dịch vụ bưu chính viễn thông theo các chi tiết dưới đây:
- Tên người/đơn vị nhận Giấy CNSHCK: ……...........................................................................................................................................................................…………………..
- Địa chỉ nhận Giấy CNSHCK: ........................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………......................................………………...........................................…………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

- Số điện thoại liên hệ: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan, đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về việc chuyển
Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán qua dịch vụ bưu chính viễn thông sau khi REE đã thực
hiện chuyển theo đúng thông tin chỉ định nêu trên, và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại,
kiện cáo gì liên quan đến việc chuyển trả Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của đợt phát
hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Quý Công ty.
, ngày …………..…. tháng ……….… năm 20…………..…
Người đề nghị
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

………………………………………..

Ghi chú:
1. Tên người/đơn vị nhận Giấy CNSHCK phải là cổ đông.
2. Đề nghị cổ đông gởi kèm một (01) bản sao CMND/CCCD/GCN ĐKKD của cổ đông.
3. Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận hoặc ký thay Giấy chỉ định này, đề nghị cổ đông gởi kèm bản
chính Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền có
công chứng và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền.

