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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIIT NAM
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S& Ll7CDL.2022
V/v Cong b6 thông tin v kt
qua mua !ai trái phiu trrOc htn

Tp.H ChIMinh, ngày....C?.-3....tháng ....1.C.......nãm 2022

Kinh á'i: Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Ntró'c;
Sr Giao Dch Chfrng Khoán Ha Ni;
S& Giao Dch Chfrng Khoán Tp.HI ChI Minh.
Can cir quy djnh tai Thông tu s 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa B Tài chInh
hi.râng dn chê d cong bô thông tin và báo cáo theo quy djnh cUa Nghj djnh so 153/2020/ND-CP
ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phU quy djnh ye chào ban, giao djch trái phiêu doanh
nghip riêng lé tai thj truàng trong nuàc va chào ban trái phiêu doanh nghip ra thj tri1ng quôc
tê, Cong ty Co phân Ca Din Lanh cong bô thông tin kêt qua mua lai trái phiêu truOc han nhu sau:
1. Thông tin doanh nghip:
— Ten doanh nghip: Cong ty Ci phn Ca Din Lanh
— Dja chi trii sâ chInh, s din thoai, s6 fax giao dich, dja chi thu din tir:
Dja chi tru so' chInh: 364 Cong HOa, Phuông 13, Qu.n Tan BInh, Tp.Hô ChI Minh
Diên thoai: 84-28-38 100017
Fax: 84-28-38100337
Email: ree@reecorp.com.vn
— Loai hInh doanh nghip: COng ty c phn
— Linh v'rc hoat dng kinh doanh chInh: djch vii Ca din cOng trInh (M&E); san xut, lap rap
và kinh doanh h thông diêu hOa không khI thuong hiu Reetech; phát triên, quãn 1 bat
dng san; co so' ha tang din và nuâc.
2. Kt qua mua lai trái phiu truâc han:
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Chung tôi cam kt chju hoàn toàn trach nhim truo'c pháp 1ut v ni dung, tInh chInh xác cüa
thông tin cong bô nêu trên.
NG1J1I DAI DI1N THEO PHAP LUAT
No'i nhân:

(Kj, ghiröho ten, dóngdd

- Nhutrên;
- LuuP.TC;
- LiruVT.
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