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HQI SONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN C DIN LLNH 

(V.v thành 1p Cong ty TNHH REE Digital) 

Can th Ludt Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 duçrc Quc Hôi thông qua ngày 17/06/2020. 
Can ct Dieu l Cong tyCO phân C'o Diên Lanh dwc'c DHDC'D thông qua ngày 3 0/03/2021. 
Can ci- nhu cãu san xuát kinh doanh và hin trang náng lcc sO cia NhOm Cong i. 
Can th Biên ban hop HDQTso 06/2022/BB-HDQTngày 28/01/2022; 
Can th T& trInh sO 02/'Ii-TGD ngày 20/01/2022 caa Tong Giám Dôc ye dê xudt thành lap 
COng ty TNHHMTVREE Digital 

QUYET D!NH 

Diêu 1:  Thành 1p Cong ty TNHH mQt thành viên do REE Corporation sx hthi 100% vn diu lé 
vói các thông tin dir kiên (các thông tin nay có the thay dôi dê phü hccp ti thai diem 
triên khai thiic hiên) nhu sau: 
- Ten COng ty: Cong ty TNHI-I REE Digital 

Ten tiêng Anh: REE Digital Company Limited 
Ten viêt tat: REE Digital 
VOn Diêu l: 1.000.000.000 (met t') dông 
Chüc nãng chInh: Xây drng và phat triên nên tang dct 1iu tp trung; Cung cap mô 
hlnh dich vii dung chung; Tht.rang mai boa các san phâm, djch vii so cüa REE; Tim 
kiêm cOng ty kh&i nghip, rn&rông he sinh thai so cho REF 

- Mo hInh tO chrc: Nhi.r sa dO to chrc tai Dé xuât dInh kern. 
Thai gian thirc hin: Trong Qu' 1/2022. 

Biu 2: Uy quyn cho Tong Giám dc trin khai thirc hin toàn bO thu tiic thành 1p cong ty theo 
quy djnh pháp Eu.t. Dông thai üy quyên cho Tong Giám dOe dai din chU sâ hu gi vi 
trI ChU tjch COng ty TNHH REE Digital và quyêt djnh cac van dê lien quan den chüc 
näng hot dng, tO chic nhân sir và c câu b may ccia Cong ty TNHH REE Digital nhi.r 
Dé xuât dinh kern. 

Diu 3: Lp k hoach kinh doanh và báo cáo kt qua hang tháng. 

Biu 4: Quyt djnh nay có hiu lrc ké tir ngày k. 

Nai nhân: 
- Tong Giám dcc; 
- LzruVPHDQT 
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