CQNG HOA XA HO! CHtJ NGHIA V1T NAM
Dc Jp — Tu do — H3nh phüc

CONG TY CO PHAN
CO DIN I4NH
S6: 08/2019/QD-HDQT-REE

Tp.Hd ChI Minh, ngày 17 tháng 05 nám 2019

HI DONG QUAN TRI
CONG TY cO PHAN CO ifiEN LNH
-

Can c& Diu l Cong ty Cdphdn Ca Din Lnh,
Can c& Ta trInh ye vic Dê xuát chào mua cOng khai cO phiêu COng ty CO phOn áp thoát nzthc
Khánh HOa;
Can c&Biên bãnphiên h9p Hc5i ddng Quan In Quj I nám 2019 td ch&c vào ngày 03 tháng 05 nàm
2019.
QUYET DNR

Diu 1:
Chip thu.n cho Cong ty C phn Co Din Lanh (REE) tin hành chào mua cOng khai c phiu Cong
ty C phn Cp thoát nurc Khánh Hôa bAng ngu6n v6n tr có d tAng t' l s hüu t 24,85% len
45,85% vn diêu l cüa Cong ty C ph&n Cp thoát nuàc Khánh Hôa. Chi tit nhu sau:
— Ten c6 phiu chào mua cong khai: C phi&i COng ty C6 ph.n Cp thoát nLrâc Khánh Hôa.
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— Von dieu lc cua Cong ty Co phan Cap thoat nuoc Khánh Hoa: 260.000.000.000 dong
— S6 lucmg c phiu KHW d phát hành: 26.000.000 c6 phiáu
— Menh giá: 10.000 dng/c phiu
— S lucing c phiu dr kin chào mua cong khai là 5.460.000 c phiu KHW, tixang throng 21%
v6n diu 1 cüa Cong ty C ph.n Cp thoát ntrâc Khánh HOa.
— S hrcing c phik dv ki&i REE nm gi(1 sau khi chào mua cong khai là 11.920.600 c phiu KHW,
tuang throng 45,85% v6n diêu 1 cüa Cong ty C6 phn Cap thoát rnrâc Khanh Hôa.
— Giá chào mua cong khai dr kin là 27.300 dngIc phi&1. Giá chào mua nay s giAxn tuang rng
sau ngày "không hi.râng quyên" khi COng ty C6 phan Cap thoát rnrâc Khánh HOa cong b6 cht
ngày dAng k cu6i càng d chi trà c tirc nAm 2018.
Diu2:
Th&i gian thirc hin: tr ngày k quyt djnh nay dn ht Qu 3 nAm 2019.
Diu3:
Giao T6ng Giáni dc tin hành các thu tjc lien quan và thi hành Quyt dnh nay.
Diu 4:
Quyt djnh nay có hiu lvc k tir ngày k.
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