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CONG
. HOA xA HOI
. CHU NGHiA VIETNAM
.
D()c l~p - Tl! do - H~nh phuc
------oOo-----Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thang 03 nam 2019

CONG TY CO PHAN
CO DI.JtN L~NH
------o0o-----S6: ~ /CDL.2019

THONGBAO
(VIv Nhijn

cJ tuc t(J-m mzg niim 2018 b&ng tiin cua ctic cJ dong chu·a ltru ky)

Can cu Thong bao s6 119/TB-CNVSD ngay 13/02/2019 cua Trung Him Luu ky CK Vi~t Nam CN Tp.HCM vS ngay dang ky cu6i cling va xac nh~n danh sach nguai

sa huu chtmg khoan;

Can cu Thong bao s6 130/TB-SGDHCM ngay 14/02/2019 cua Sa Giao d!ch Cht'rng khoan
Tp.HCM vS ngay dang ky cu6i cling;
Can cl.r Danh sach t6ng hqp nguai

sa

hiiu chung khoan so 142/2019-REENSD-DK ngay

01 /03/2019 cua Trung tam Luu ky CK Vi~t Nam- CN Tp.HCM.
H9i d6ng Quan tri Cong ty c6 phk Ca Di~n L~ kinh dS nghj Quy C6 dong

sa hiiu c6 phi~u

REE nhung chua luu ky tc;ti ngay dang ky cu6i cling 27/02/2019, cung dp s6 tai khoan d~ Phong
K~ to an Cong ty chuy~n khoan s6 tiSn c6 tuc tc;tm t'rng nam 2018 vao tai khoan cua Quy c6 dong

thay vi Quy c6 dong phai dSn Cong ty nh~n tiSn m~t.
Quy c6 dong vui long diSn thong tin vao Gi~y dS nghl chuy~n khoim dinh kern thong bao nay va
gui kern ban sao chung minh nhan dan vS:
Phong D~u tu Cong ty C6 ph~n Ca Di~n Lc;tnh
364 C9ng Hoa- Phuang 13- Qu~n Tan Binh- Tp.HCM
Di~n

thoc;ti: 84-28-3810 0017

***

Fax: 84-28-3810 0337

Thai gian nh~ Gi~y dS ngh! chuy~n khoim: k~ tir ngay ky thong bao nay.
Truan_g hqp Quy C6 dong khong gui thong tin yeu du chuy~n khoan, Quy C6 dong vui long
nh~ c6

rue bing tiSn tc;ti Van phong Cong ty k~ tir ngay 05/04/2019.

Tran tn;mg,

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
(V/v Nhận tiền cổ tức tạm ứng năm 2018 và cổ tức của các năm tiếp theo)
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)
Tôi tên

:

Số CMND:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................

Số điện thoại liên lạc:

- Ngày cấp: ..................................................... - Nơi cấp : .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hiện tôi có sở hữu cổ phiếu của REE nhưng chưa lưu ký, tôi đề nghị Quý Công ty chuyển khoản số
tiền cổ tức tạm ứng năm 2018 và cổ tức của các năm tiếp theo (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu
có) bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của tôi theo các chi tiết như sau:
Tên người thụ hưởng:
(tên người thụ hưởng phải đúng với tên
người sở hữu cổ phiếu REE)

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:
Tôi đồng ý sử dụng thông tin tài khoản Ngân hàng nêu trên của tôi để nhận tiền cổ tức tạm ứng năm
2018 và tiền cổ tức của các năm tiếp theo (nếu có) từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).
Tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu
có) về kết quả chuyển tiền sau khi REE đã thực hiện chuyển khoản ngân hàng theo đúng thông tin
chỉ định tài khoản nêu trên và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì liên quan đến việc
thanh toán cổ tức, tạm ứng cổ tức bằng tiền của Quý Công ty.
Giấy đề nghị chuyển khoản này của tôi có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi tôi có giấy đề nghị
chuyển khoản mới thay thế gửi đến Quý Công ty.
, ngày ……………………… tháng ……………………… năm 20.................
Người đề nghị

………………………………………..……

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
1. Đề nghị Cổ đông gởi kèm 01 bản sao CMND.
2. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác đi nộp hoặc ký thay Giấy đề nghị chuyển khoản này, đề nghị Cổ
đông gửi 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 của người được ủy quyền.

