CONG TY cO PHAN
C1 DIN LANH
S& .... .J2020fHDQT-QD

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p — Ty do — Hanh phüc
Tp.H ChI Minh, ngày .O..... tháng 06 nãm 2020

HQI BONG QUAN Tifi
CONG TY CO PHAN Co BIN 4NH
- CAn cü Lu.t Doanh nghip ducic Qu6c hi nuàc CHXHCN Vit Nam thông qua ngày
26/11/2014;
- CAn cü Diu 1 Cong ty C phn Ca Din Lnh;
- CAn cü Ngh quyt s6 02/2020/DHDCD-NQ dA ducyc Di hi dng c dong thuông niên tài
khóa 2019 thông qua ngày 15/05/2020;

QUYET NGH!
Diu 1:
CMp thun cho Cong ty C phn Ca Din Lnh (REE) nhn chuyn quyn th hthi 623.300 Co
phieu Co phân Nhiêt din Ninh Binh (NBP) t Cong ty Co phan NAng krng Mt tthi REE
(REE SE), chi tiêt nhu sau:
1- Ben chuyn quyn so hu: Cong ty C phn NAng hrcing Mt trOi REE REE SE)
2- Ben nhn chuyn quyên sO hu: Cong ty Co phân Ca Din Lanh (REE)
3- Co phiu nhn chuyên quyên sO hUu:
• Ten c phiu: Co phiêu Cong ty C phân Nhiêt din Ninh BInh
• Ma c phMu: NBP
• Mnh giá c6 phiu: 10.000 dng/c6 phiêu
• S6 hxcrng c phiêu chuyn quyn sO hUu: 623.300 cô phiu
• TS' 1 c phiu nhn chuyn quyn sO httu: 4,8% trên tng s cô phiêu dang hru hành
cO quyên biêu quyêt.
• Giá c phi&i nhn chuyn quyn so htu: giao Tng Giám dc thóa thun vth REE SE.
4- ThOi gian dir kiên thc hin: chm nhât là truOc ngày 31/12/2020.
5- Hinh thüc nhn chuyên quyên sO htu: Thông qua h thông chuyên quyên sO hüu cüa Trung
tam Luu k Chüng khoán Vit Nam.
6- So lucing cO phiêu sO httu truOc khi REE nh.n chuyên quyên sO hitu: 3.166.100 cO phiêu
NBP, tiiang üng 24,6% trên tong so c6 phiêu dang lixu hành có quyên biêu quyêt.
7- So hrqng cô phiêu sO hthi sau khi REE nhn chuyên quyên sO hihi: 3.789.400 cô phiêu
NBP, tuang üng 29,4% trên tong so cô phiêu dang liru hành có quyên biêu quyêt.
8- NguônvOndâutu: vOntrcó
Diu2:
Giao T6ng Giám dc là nguri dai din theo phap lust cüa Cong ty C6 phn Ca Din Lnh tin
hành các thu tiic lien quan den vic nhn chuyên quyên sO httu d duac nêu tai Diêu 1 Nghj
quyêt nay.
Diu3:
Nghj quyt nay có hiu 1rc k tr ngày k.
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