Corporation

Tp. Hi ChI Minh, ngày 23 tháng 04 nám 2020

THÔNG BAO
V viêc tip tiic nhn h sor frng cfr, d cw nhân si di kin bu ho sung
thành viên Hi dng Quãn trj
thoi gian con lai cüa nhim k' 2018- 2022
KInh fri: Quy c dông Cong ty C phn Co Din Lanh (REE)
Theo quyt dinh eña Hi dng Quãn tn Cong ty C phn Ca Din Lanh s 04/2020/QD-HDQT-REE ngày
26/03/2020vê vic hoân to chtrc Dai hi dng Co dOng thung niên tài khóa 2019 vào ngày 31/03/2020.
Nay, Hi dông Quân tn (HBQT) fran trQng thông báo den qu' CO dông ye vic tiêp tiie nh.n h sa dO e,
üng cü nhân sr d,r kin tham gia bâu bô sung thay thO thành viOn HDQT thi gian cOn lai cüa nhim k'
2018 —2022 nhu sau:
1. S Iu9'ng thành viên dir kin bu bô sung thOrn: Mt (01) thành viên HDQT.

2. Diu kiên dé cü', u'ng cu bô sung chu'c danh thành viên HBQT:

c6 dông eó quyn d cr ngu&i khác hoc tir mInh ing cr b sung vào chIrc danh thành viOn HDQT
nu ngtr&i duçc d cü hoie üng cir dam bão diu kin sau day:
A

A A. , A
.
A. •A
A A A ,
A .A
Quyen
de cu: Cac co dong nam
giu to! thieu 5/0 so co phan co quyen bieu quyet trong thai han lien
tic it nhât 6 (sau) tháng Co quyn gp so quyn biOu quyêt cüa trng ngui 'ai vài nhau dO dO cir các
irng viOn Hi Bong Quãn Tn (theo Khoán 3 Diêu 24 DiOu I REE, vui lông xem chi tiOt tai
www.reecorp.com).

TiOu chuân và diOu ku:
Theo quy djnh tai Khoán 1 Diêu 151 Lut Doanh nghip, thành viên HDQT phái cO các tiOu chun Va
diOu kin sau day:
o CO nang lire hành vi dan si,r day dü, không thuc dôi tugng không dLrcic quán 1 doanh nghip theo
quy djnh tai Khoân 2 Diêu 18 cüa Lut nay.
o CO trInh d chuyOn môn, kinh nghim trong quán I kinh doanh cüa cOng ty và không nht thiOt
phãi là Co dOng cüa cOng ty.
3. HOsodOcfr,tyfrncfr:
- Vui lông xem chi tiet tai: www.reeeorp.com.
- Thri hn chOt h6 sa: 17 giO' ngày 08/05/2020 (nhttng hO sa Cong ty nhn sau ngày nay duçic coi là
không hcip l). Sau th&i gian nay, cO dông không dO cfr dü sO lucmg üng cr viOn hoc 1mg cü viOn
không dam bâo dü tiOu chuân va diOu kiin theo quy djnh, HDQT duang nhim theo thãm qu'On s dO
ccr 1mg cl viOn theo quy djnh tai Khoãn 3 DiOu 11 Nghj djnh 7112017/ND-CP hu1mg dan ye quân trj
cOng ty ap diing dOi voi cOng ty dai chüng va Khoãn 4 DiOu 24 DiOu 1 Cong ty.
A
4. Non nhan ho
so deA.,.
cu, irng Cu':
Ba: Lai L Huang
A
.
.
A
A
A
A
Ban To chtrc Dai Hçi Bong Co Bong - Cong ty Cophan
Ca Diçn Lanh
364 CngHOa, Phuing 13, Qun Tan BInh, Tp. Ho Chi Minh, VietNam
Din thoai: (84-28) 38100017 —Ext: 237
Fax: (84-28) 38100337

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

THƯ GIỚI THIỆU
V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung chức danh
thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

INTRODUCED LETTER
Re. Elections for Board Member
For the remaining of the term 2018 – 2022
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation

Tôi ký tên dưới đây là:

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

(Full name of introducer)
Giấy CMND/ĐKKD số:

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

(ID/Passport number)
Cấp ngày:

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

(Issuing date:

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

tại:

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

at .......................................................................................................................................................................................)

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

(Address)
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng):

…………………………………………………………………

cổ phiếu

(Volume of share currently held (par value: VND 10,000/share)
Tôi đồng ý giới thiệu:
(I agree to introduce to)
Ông /Bà: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Full name of the introduced)
Giấy CMND/Passport số:

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

(ID/Passport number)
Cấp ngày:

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

(Issuing date:

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

Địa chỉ thường trú:
(Address)

tại:

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

at .......................................................................................................................................................................................)

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

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

Được đại diện ………………………………………………………………….………………………….………. cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng
cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 –
2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ
chức vào ngày 15/05/2020.
To represent …………………………………………………………………………..……………………………. shares that I own to seek election for Board
of Directors for the remaining term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of fiscal year
2019 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation held on 15 May 2020.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui
định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
I am solely responsible for the introduction and compliance with the law and the Charter of
Refrigeration Electrical Engineering Corporation.
Ngày

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

Date

tháng

…………..……

năm 2020

……………………….……………………..…………..

2020

Người được giới thiệu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người giới thiệu
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Introduced pe rson
(Sign and state full name)

The Introducer
(Sign and state full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------------

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2022

NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR
BOARD MEMBER OF REE CORP
For the remaining of the term 2018 – 2022
Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Ngày 15/05/2020
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
To: Organizing Committee of Annual General Meeting Held On 15 May 2020
Refrigeration Electrical Engineering Corporation
Cổ đông: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Giấy ĐKKD/CMND: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: ………………………………………………..………….………… cổ phiếu, chiếm ………..………………..……%
trên tổng số 310.050.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao
gồm 7.915 cổ phiếu quỹ).
Full name of shareholder: .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Business registration number/ID: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Own/Authorized to represent: ………………………………………………..…..……………..………… shares, equivalent to ………….………………..……%
of the total 310,050,926 shares with voting rights that the Company issued (not including 7.915
treasury shares).
Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ
phần Cơ Điện Lạnh, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:


Ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị



Đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị
Họ tên người được đề cử:
Ông/Bà: ................................................................................................................................................................................................... Quốc tịch: ..........................................................................
Số CMND/Passport: ............................................................................... cấp ngày: ................................................... tại: .............................................................................
Địa chỉ:

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

Having satisfied the requirements stipulated by the law and the REE's Charter, I (We) hereby
submit send this nomination/candidacy letter for the position of:
*Vui lòng đánh dấu “X” vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT

*Please tick “X” in Seeking elections or Nominating for Board of Directors



Seeking elections to Board of Directors



Nominating for Board of Directors
Nominee’s name:
Mr./Mrs: .................................................................................................................................................................................................... Nationality: ......................................................................

ID/Passport number: ........................................................................ Issuing date: ...................................................... at: .........................................................................
Address:

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

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:


Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;



Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với
Việt Kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;



Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;



Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Enclosed documents to this letter are as follow:


Cirriculum Vitea with candidate’s photo;



A notarized copy of ID/passport and register for permanent residence;



A notarized copy of degrees and professional certificates;



Authorized letters (if the candidate is authorized by group of shareholders).

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và
Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
I (We) commitment to strictly comply with current regulations of law and the Charter of
Refrigeration Electrical Engineering Corporation.
Trân trọng.
Yours sincerely.
Ngày ………………….. tháng ………...….. năm 2020
Date ..................................................................................... 2020
Người đề cử/Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Nominator/Candidate
(Sign and state full name)

*Vui lòng đánh dấu “X” vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT

*Please tick “X” in Seeking elections or Nominating for Board of Directors

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

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Ủy quyền ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022

AUTHORIZED LETTER
Re. Nominations for Board Member
For the remaining of the term 2018 – 2022
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
To: Refrigeration Electrical Engineering Corporation
Tôi ký tên dưới đây là: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
(Full name of authorizer)
Giấy CMND/ĐKKD số: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
(ID/Passport number)
Cấp ngày: ................................................................................................ tại
(Issuing date:

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

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

at ................................................................................................................................................................................................................)

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
(Address)
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng):

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

cp

(Volume of share currently held (par value: VND 10,000/share)
Tôi đồng ý ủy quyền cho:
(I agree to authorize to)
Ông / Bà:

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

(Full name of the authorized)
Giấy CMND/PP số:

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

(ID/Passport number)
Cấp ngày: ................................................................................................ tại
(Issuing date:

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

Địa chỉ thường trú:

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

at ................................................................................................................................................................................................................)

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

(Address)
Được đại diện …………………………………………………………………..………….…………. cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử bổ
sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại
hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tổ chức vào ngày
15/05/2020.

To represent ………………………………………………………………………….…….…..………. shares that I own to seek election for Board of
Directors for the remaining of the term term 2018 – 2022 at the Annual General Meeting of fiscal
year 2019 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation held on 15 May 2020.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui
định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
I am solely responsible for the authorization and compliance with the law and the Charter of
Refrigeration Electrical Engineering Corporation.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Authorized person
(Sign and state full name)

Ngày ................................ tháng …………..…… năm 2020
Date ………………………………………………..………….. 2020
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)
The Authorizer
(Sign and state full name)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(CURRICULUM VITAE)

Ảnh 4x6
(Photo 4x6)

1.

Họ và tên:

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

(Full name)
 Nam
(Male)

2.

Giới tính :
(Sex)

3.

Ngày sinh:
(Date of birth)

4.

Quốc tịch:

5.

(Nationality)
CMND số:

6.
7.
8.

 Nữ
(Female)

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

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

………………………….…………

(Passport number)
Địa chỉ thường trú:
(Residential address)
Số điện thoại liên lạc:
(Telephone)
Trình độ văn hóa:
(Education)

ngày cấp:

…………………….………….

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

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

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

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

Trình độ chuyên môn:
(Professional)
10. Quá trình công tác:
(Working experience)
11. Chức vụ công tác hiện nay:
(Current position)
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ:
(Amount of shares is authorized or owned:
9.

tại:

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

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

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

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

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

cổ phiếu
shares)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật. (I answer for the truthfulness of my declaration)
Ngày ................................ tháng …………..…… năm 2020
Date ………………………………….…………..………….. 2020
Người khai
(Declarant)

