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CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN BIN TU'
CUA UY BAN ClUNG KHOAN NHA NU'OC vA sO GIAO DJCH CHUNG KHOAN
KIn/i 'fri: - Uy Ban Chü'ng Khoán Nhà Nu'&c

- S Giao Dlch Chfrng Khoán TP.HÔ ChI Minh

-

Ten t chcrc: Cong ty Co phn Co Din Lnh
Ma chrng khoán: REE
Dja chi trii s chInh: 364 Cong Hèa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.Hi Chi Minh, Vit Nam
- Fax: 84-28-38100337
Diênthoi: 84-28-38100017
- Chüc viii: Tng Giám Dc
Ngu?i thirc hin Cong b thông tin: Ong HuSTnh Thanh Hâi
Ni dung thông tin cong b:
Cong ty C phn Co Din Lmnh (REE) trân tr9ng cong b: REE da nhn duçc Cong van s
223 8/IJBCK-QLCB ngày 22/04/2022 cüa Uy ban Chüng khoán Nhà nuóc thông báo ye vic
Uy ban Chirng khoán Nhà nuóc da nhtn duçic tài lieu báo cáo phát hành cô phiêu dê trã cO trc
cüa REE.
Thông tin nay da duçc cong b trên trang thông tin din tir cüa cong ty vào ngàyG /04/2022
tti diRing dn: http://www.reecorp.com
Chüng tôi cam kt các thông tin cong b trên day là dung sr that và hoàn toàn chju trách nhim
truâc pháp lut ye ni dung các thông tin dà cong ho.
Tng Giám IJc
'ng dá'u)
(Kj'fln, cht'c

(Y
Tài lieu dInh kern:
COng van so 223 8/UBCK-QLCB
ngày 22/04/2022.
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Ha Nói, ngv9tháng 4 ná,n 2022

Kinh gCri: Cong ty c phn Ca din Lanh
Uy ban Chirng khoan rNha ruroc (UBCKNN) nhân thrcic tài lieu bao cao
phat hanh cô phtt2u dé tra cô tiic thto Bao cao so 48/CDL 2022 ngay 06iO4/2022
cia Cong ty cô p.hãn Ca diên Lanh (Ma cô phiéu: REE — niêm yet ti Sà giao
dch chcrng khoán Thánh phô Ho Chi Minh). Sau kiii xem xét tài lieu báo cáo,
LTBCKNN có kiCn nhi.r sau:
1 LTBCKNN d cong ho trên trang thông tin then tu cua UBCKNN ê
i& nh3n throc day du tal liCu bao cao phat hanh cô phiCu dC ira Co tuc cua
COng ty. Phiro'ng an phát hánh cO phiCu dC trá cô ti'rc cüa Cong ty thrc thirc hin
theo Nghj quyét D.HDCD sO 02120221DHDCD-NQ ngày 31103/2022, Nghj
quyCt HDQT so 14/2 022/QD-FQT-REE ngây 04/0412022 Va quy djnh cüa
pháp 1ut hin hành.
2. UBCKNN d nghj COng ty thc hin vic báo cáo và cong b thông tin
theo quy dinh tai Nghi dirth sO 155/20201ND-CP ngay 3 1/1 2 /2 020 cua Chinh
phü quy dj.nh chi tit thi hânh rnt so diCu cOa Luat Chthig kloán.
TJBCKNN thông báo d Cong ty di.rqc bit và thirc hiên./.
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