
Phu itic so 28 
(Ban hành kèin theo Thông tir so 118/2020/TT-BTC ngày 31 thông 12 nám 2020 

côa Bd trirOng B Tài chIn/i) 

CONG TV CO PHAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
CO DI1N LJNH Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S: 1Q. /CDL.2022 Tp.HCM, ngày tháng .Oiiám 2022 

BAO CÁO 
Kêt qua dçrt phát hành c phiêu d tra Co tirc 

Kmnh gui:  Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Ntró'c 

I. Gió'i thiêu v To chfrc phát hmnh 
1. Ten ti chüc phát hành (day dá): Cong Ty C phn Co Din Lnh 

2. Ten vit ttt: REE CORP. 

3. Dia chi tru s chInh: 364 Cong Hôa, Phithng 13, Qun Tan BInh, Tp.H ChI Minh, Vit Nam 

4. Sé din thoti: 84-28-38100017 S fax: 84-28-38100337 Website: www.reecrop.com  

5. Vn diu lê: 3.100.588.410.000 ding. 

6. Ma c phiu: REE 

7. Non m tài khoãn thanh toán: Ngan hang TMCP Ngoi thuang Vit Nam, Chi nhánh Tan BInh 

S hiêu tài khoãn: 007.100.079.5839 

8. Giy chirng nhn dang k doanh nghip ma s doanh nghip 0300741143 do Sâ K hoch và 
Dâu tu Thành phô Ho ChI Minh cap lan dâu ngày 29/12/1993, cap thay dôi lan thir 26 ngày 
03/08/2020 (neu thông tin thay dói lan gán nhôt). 

9. Giy phép thành 1p và hot dng (ne'u có theo quy djnh cüapháp luqt chuyên nganh): 

II. Phirong an phát hmnh 
1. Ten c phiu: C phiu Cong ty C phAn Co Din Lnh 

2. Loi c phiu: C phiu ph thông 

3. S6 luong c phiu truâc thii dim phát hành: 3 10.058.841 c phiu 

— Tng s c phiudapháthành: 3 10.058.841 c phiu 
— S hxcmg c phiu dang lu'u hành: 3 09.050.926 c phiu 
— So hrcing cô phiu qu5: 1.007.915 c phiu 

4. S hicmg c phiu dir kin phát hành: 46.357.639 c phiu. 

5. T 1 thirc hin quyn: 100:15 (c dông sâ hun 100 c phiu duçc nhn 15 c phiu mâi) 

6. Ngun vn phát hành: Tr ngun lçii nhun sau thug chua phân phi cüa cong ty 

7. Phucing an xi:r 1 phn lé c phn, c phiu lé: 

• C phiu phát hành phân phi cho c dông hin hüu d trâ c tirc närn 2021 së du?c lam 

trôn xuông den hang don vj. So cô phiêu lé con 1i chua duc phân phôi sé hüy bó. 
VI du.'  vao ngày ch& danh sách c dông d thrc hin quyn, c dông Nguyn Van A s 
h 315 cô phiêu. Theo t 1 thçrc hin 100:15, cô dông A sê duc nhtn (315 : 100) x 15 
= 47,25 cô phiêu. Can cur vão phixong an lam trOn và xir 1 cô phiêu lé nêu trên, cô dong 
A sé duac nhn 47 cô phiu. So cô phiêu lé cOn lai 0,25 cô phiêu sé hUy bô. 

• C dông sO httu quyn không dirçc chuyn nhirçng quyn nh.n c tu'rc näm 2021 b.ng ci 
phiêu. 
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Tp. HcM, ngày tháng ..O nãm 2022 
CONG TY CO PHAN C DIN LNH 

(N ài4gi din theo pháp luat) 
ten và dóng dâu 

Thanh Hãi 
Tong Giám Dôc 

• C phiu phát hành d trã c tue näm 2021 không bj hn ch chuyn nhirçing sau khi niêm 
yet. 

8. Ngày kêt thüc dçt phát hành: 18/05/2022 (ngày DKCC) 
9. Ngày dr kiên chuyên giao cô phiêu: tháng 06 nãm 2022 

III. Kt qua phát hành c phiu 
1. Tng s c phiu dã phân phi: 46.35 1.643 c phik, trong do: 

— S c phiu phân phi cho c dông theo t' 1: 46.351.643 c phiu cho 17.126 c dông; 
— So cô phiêu xir 1 phân lê c phn, c phiu lê: 5.996 cô phiêu (so c phiu nay së N hüy 

bO). 

2. Ting s c phiu sau dçt phát hành (ngay 18/05/2022): 356.4 10.484 c phiu, trong do: 

— S hrcmg c phiu dang lizu hành: 3 55.402.569 c phiu 
— S 1uçmg c, phiu qu5: 1.007.915 c phiu 

IV. Tài 1iu gfri kern (neu co) 

1- Quyt djnh cüa HDQT ngày Q27 Oi/2022; 
2- Thông báo thay dôi sO 1uçmg cô phiêu dang hru hành. 
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