Mu CLJTT/S(;Dl ICM-02

CONG TY CO PHAN
CO DI1N LJNH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc

S:A..223 /CDL.2022

Tp.H ChI Minh, ngày 25 tháng 07 nám 2022

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TI
CUA UY BAN CHING KHOAN NHA NU'OC VA sO GIAO DICH CHNG KHOAN
Kin/i gü:

- Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Ntró'c
- S& Giao Dich Chirng Khoán TP.HÔ ChI Minh

Ten th chirc: Cong ty Co phn Ca Din Lnh
Ma chirng khoán: REE
Dia chi tru si chInh: 364 Cong Hôa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.H Chi Minh, Vit Nam
Diên thoai: 84-28-38100017

- Fax: 84-28-38 100337

Nguài duçc Uy quyn cong b thông tin: Nguyn Ng9c Thai Binh
Chirc vii: Phó Tng Giárn Doe
Ni dung thông tin cong bô:
Cong ty CO phn Ca Din Ltnh (REE) kInh báo: REE vixa nh.n dugc Quyt djnh s 522/QDXPVPHC ngày 2 1/07/2022 cüa Uy ban Chiirng khoán Nhà nuic v vic xir pht vi phm hành
chInh lien quan dn hành vi vi phm nghTa vii báo cáo dir kin giao djch ciia dt REE chuyn
quyn s httu cac ma chirng khoán: NBP, ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP d gop
vn bang c phiu vào Cong ty TNHH Nang 1uçng R.E.E (do REE s htu 100% vn).
Thông tin nay dà duçc cong bé trên trang thông tin din tir cüa cOng ty vào ngày 25/07/2022
ti dung dan: http ://www.reecorp . corn
Tôi cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir th.t và hoàn toàn chju trách nhim truc
pháp lu.t v ni dung các thông tin da cong b.
Ngirôi dirçrc üy quyn cong b6 thông tin
(Kj,
h&c vu, dongdáu,)
Tài lieu th'nh kèin:
- Quyt djnh s 522/QD-XPVPHC
ngày 2 1/07/2022;
- Thông báo s 13 1/CDL.2022 ngày
25/07/2022 v vic lam rö 1 do vi pham.
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U BAN CHI5G KHOAN NIIA NTfOc CONG HOAXA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hnh phuic
S: 522/QD-XPHC

Ha N5i, ngày

4 tháng nám 2022

QUYET D!NH
Xii' phit vi phm hành chInh
NGIXOL DUQ'C GJAO PHEJ IRACH UY BAN CH(JNG KHOAN NHA NTfOC
Can cii' Dieu 57, Dieu 68, Dieu 70, Diê'u 78, Dieu 85 Luct Xz l3 vi phgm
hành chInh (si'ca doi, ho sung nám 2020);
Nghj dinh 56 108/2013/ND-CT ngày 23/9/2013 cia ChInhphz quy djnh x'
phgt vipham hành chInh trong linh vy'c chtg khoán và thj tru'&ng ch&ng khoá
(Nghj djnh sO 108/2013/ND-CT,) du'crc tha dOi, bó sung theo quy djnh tçii khoán
35 Diéu 1 Nghj djnh sO 145/2016/ND-CP ngày 01/11/2016 cia ChInh phi tha
dOi, hO sung m3t sO diêu cia Nghj djnh so 108/2013/ND-CT (Nghj d/nh sO
145/2016/ND- CP);
Can cz' Biên ban vi phgm hành chInh s 686/BB-VPHC lqp ngày
01/7/2022;
Can ct' Quyê't d/nh sá. 425/QD-GQXP ngày 01/7/2022 cia Ngithi du'çic
giao phy trách Uy ban Chth'zg khoán Nhà nu'ó'c (UBC'KNN,) ye vic giao quyén xi't
phgt viphçim hành chInh.
QUYET IMNIl:
Biêu 1.
1.X phtt vi phm hành chInh dôi vâi to chirc có ten sau day:
Ten th chirc vi phm: Cong ty c phn Co din Lnh
Dia chi tru so' chInh: 364 Cong HOa, phixo'ng 13, qun Tan BInh, thành phô
HO ChI Minh.
So Giy chiirng nhn dãng doanh nghip: 0300741143; ngày cp: ngày
29/12/1993 (cap lan dâu), ngày 03/08/2020 (thay dôi lan thir 26); noi cap: So' Kê
hoch và Dâu tu thành phô Ho ChI Minh.
Giâi tInh: Nam
Nguo'i di din theo pháp 1ut: Hu'nh Thanh Hâi
Chirc danh: Tong Giám dc
2. Dä thuc hiên hành vi vi phm hành chInh: KhOng báo cáo v vic dr kiên
giao djch
Chi tit nhu sau: COng ty c phn Co din Inh — t chirc có lien quan dn
ông Quách Vinh BInh-ngui dti din duçc chi djnh tti Cong ty cô phân Nhit

dinNinh Birth (m chirng khoán: NBP) và là thành viên Hi dông quán tr Cong
ty cô phân Thiiy din Srok Phu Miêng Idico (ma chmg khoán: ISH), to chirc có
lien quan den ông Nguyn Quang Quyen-thành viên Hi dOng quàn trj Cong ty
Co phânThüy din song Ba H (ma chmg khoán: SBH), Cong ty cô phân Thüy
din mien Trung (ma chirng khoán: CHP), COng ty cô phân Thüy din Thác Ba
(ma chirng khoán: TBC), COng ty co phân Thüy din Thác Ma (ma chirng khoán:
TMP), Cong ty cô phân Thüy din Vinh Scm song Hinh (ma chirng khoán: VSH)
và tO chirc có lien quan den ông Lê Tuân Hài-thành viên Hi dong quántr Cong
ty cô phân Thüy din mien Nam (ma chüng khoán SHIP) thirc hin chuyên quyên
s0 htru 3.789.400 co phiêu NBP, 33.324.802 cô phiêu CHP, 38.365.168 cô phiêu
TBC, 29.843.740 cO phiêu TMP, 102.138.910 cO phiêu VSH và 19.389.490 cô
phiêu SI-IF, ban 32.000.000 c phiêu SBH Va 15.433.893 cô phiêu ISH ngày
10/11/2020 nhung khOng báo cáo ye vic di,r kiên giao dch.
3. Quy dinh tti: Dim g khoân 4 và khoán 6 Diu 27 Nghj djnh so
108/2013/ND-CP ducic sira dôi, bô sung theo khoãn 35 Diêu 1 Nghi djnh so
145/20161ND-CP.
4. Các tInh tit tang nng: Vi phm hành chinh nhiu ln theo quy djnh tai
diem b khoán 1 Diêu 10 Lut Xir 1 vi phm hành chInh.
5. Các tInh tit giám nhç: Ngu'?i vi phm hành chInh da tçr nguyen khai báo
theo quy dnh ti khoàn 2 Diêu 9 Lut Xr 1 vi phirn hânh chInh.
6. B áp dung hInh thirc xir pht, bin pháp khc phlrrc hu qua nhu sau:
a) HInh thrc xü pht chInh:
Pht tin: Pht tin 110.000.000 dng (Met tram mithi triu dng).
b) HInh thirc xir pht b sung: Không có
c) Bin pháp khc phic hu qua: KhOng có
/2022.
/
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lrc thi hânh k tr ngày
Diu 3. Quyêt djnh nay dugc:
1. Giao cho ông Hu'nh Thanh Hái là di din cho t chirc vi phtm có ten t.i
Diêu 1 Quyet dinh nay dê chap hành.
Cong ty c phn Ca din Inh phái nghiêm chinh chp hành quyt dnh xir
phat nay. Neu qua thi han ma COng ty cO phân Ca din 1nE không tr nguyen
chap hành thI se bj cung chê thi hành theo quy djnh cia pháp lust.
Cong ty c phn Ca din lnh bj xr pht co ten neu ti Diu 1 phái np tin
phat tai Kho bc Nhà nuc Ha Nôi, dia chi: SO 18 thrè'ng Giái Phóng, Phthng
Phuang Mai, Qun Dông Da, Thành phô Ha Ni hoc np tiên pht vào tài khoán
so: 7111 cüa Kho bc Nhà nurc H Nôi trong thai hn 10 ngày, kê tr ngày nhn
ducic Quyet dnh nay.
COng ty c phn Ca din 1nh có quyn khiu ni hoc khi kin hành chInh
dôi vi Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Gui cho Kho bc Nhà nu'óc Ha Ni d thu tin pht.
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3. Giri cho bâ Lé Thi Viêt Nga - Chánh Thanh tra Uy ban Chrng khoán Nlhà
nuóc dê to chirc thixc hiên.
4. Giri cho SO giao djch Chirng khoán Vit Nam và S& giao djch Chi'rng
khoán Thành phô Ho ChI Minh dê biêt./.
Noi nhân:
-NhuDiêu3;
- Th(r truóng Nguyen DCrc Chi
(débáo cáo);
- Vu GSDC (dê biêt);
- Luu: VT, TT (O9b).'

KT. NGIJUI DUC GIAO PHU TRACH UBCKNN
ICH UBCKNN
P

Cong Ty C Phn Co Diên Lanh
Refrigeration Electrical Engineering Corporation
Corporation

364 Con9 Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam. Tel: 184.28) 3810 0017 3810 0350 Fax: 184.281 3810 0337 Email: ree@reecorp.com.vn Website: www.reecorp.com

S: L3J /CDL.2022

Tp.HCM, ngày 5... tháng 07 nãm 2022

THÔNG BAO
Ye vic lam rö 1 do vi pham

KInh giri Qu Co dông Cong ty,
Truc ht Cong ty C phn Ca Din Lnh (REE) xin güi 1i chào trân trong và 1i cam an
sâu sac den Qu Co dông dã dông hành cüng Cong ty trong thôi gian qua.
Can cir vào thông tin dã duçic cong b trên trang web cüa Uy ban Chirng khoán Nhà nixc
(https://ssc/govtvn) ngày 22/07/2022 ye vic Xir phat vi pham hành chInh trong lTnh virc
chU'ng khoán và thj trir?mg chrng khoán dôi vó'i Cong ty Co phân Ca Din Lnh.
D Qu C dOng hiu rO han, REE kInh báo cáo Qu C dông thông tin torn t.t lien quan
nhu sau:
Thirc hin theo Nghj quy& cüa Dai hi dng c dông s 02/2020/DHDCD-NQ ngày
15/05/2020 và Quyet djnh so i 5/2020/QD-HDQT-REE ngày 3 0/09/2020 cUa Hi dông
Quán trj, REE d thiic hin chuyên quyên s& hü'u dê gop von bang cô phiêu vào Cong ty
TNHH Nang lung R.E.E (do REE s hu'u 100% von), gOm các ma ching khoán: NBP,
ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP thông qua h thông cüa Trung tam Lru k
Chirng khoán Vit Nam (VSD).
REE dã hiu r&ng giao djch ngoài h thng giao djchcüa Sâ giao djch chüng khoán
cüa các ma chng khoán nêu trén thuc thâm quyên quyêt dinh cUa VSD. Do vy, REE
không the cong bô thông tin trixàc khi VSD chap thuân, vi nêu VSD không chap thun thI
vic cong bO thông tin truO'c do cO the xem nhu vi phm.
Khi bit du?c dä vi phm nghia vii báo cáo, cong b thông tin, REE d chü dng gi1i
Dan giãi trinh den Sâ giao djch chrng khoán, và sau do REE cüng d có van bàn giãi trInh
g1ri den Uy ban Chirng khoán Nba nuóc và Vi Thanh tra Uy ban Chiirng khoán Nba nrnc
ye vic vi phm nghTa vi.i báo cáo, cong bô thông tin.
VI là l.n dAu tiên REE thrc hin vic chuyn quyn s hüu c phiu d thành 1p doanh
nghip, và trong qua trInh th.rc hin REE dà cO gang cong bô thông tin minh bach, tuy
nhiên van cO so sot.
ông báo dn Qu Co dông Cong ty.
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