Cong Ty C Phn Co Diên Lanh
Refrigeration Electrical Engineering Corporation
Corporation

364 Con9 Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam. Tel: 184.28) 3810 0017 3810 0350 Fax: 184.281 3810 0337 Email: ree@reecorp.com.vn Website: www.reecorp.com

S: L3J /CDL.2022
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THÔNG BAO
Ye vic lam rö 1 do vi pham

KInh giri Qu Co dông Cong ty,
Truc ht Cong ty C phn Ca Din Lnh (REE) xin güi 1i chào trân trong và 1i cam an
sâu sac den Qu Co dông dã dông hành cüng Cong ty trong thôi gian qua.
Can cir vào thông tin dã duçic cong b trên trang web cüa Uy ban Chirng khoán Nhà nixc
(https://ssc/govtvn) ngày 22/07/2022 ye vic Xir phat vi pham hành chInh trong lTnh virc
chU'ng khoán và thj trir?mg chrng khoán dôi vó'i Cong ty Co phân Ca Din Lnh.
D Qu C dOng hiu rO han, REE kInh báo cáo Qu C dông thông tin torn t.t lien quan
nhu sau:
Thirc hin theo Nghj quy& cüa Dai hi dng c dông s 02/2020/DHDCD-NQ ngày
15/05/2020 và Quyet djnh so i 5/2020/QD-HDQT-REE ngày 3 0/09/2020 cUa Hi dông
Quán trj, REE d thiic hin chuyên quyên s& hü'u dê gop von bang cô phiêu vào Cong ty
TNHH Nang lung R.E.E (do REE s hu'u 100% von), gOm các ma ching khoán: NBP,
ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP thông qua h thông cüa Trung tam Lru k
Chirng khoán Vit Nam (VSD).
REE dã hiu r&ng giao djch ngoài h thng giao djchcüa Sâ giao djch chüng khoán
cüa các ma chng khoán nêu trén thuc thâm quyên quyêt dinh cUa VSD. Do vy, REE
không the cong bô thông tin trixàc khi VSD chap thuân, vi nêu VSD không chap thun thI
vic cong bO thông tin truO'c do cO the xem nhu vi phm.
Khi bit du?c dä vi phm nghia vii báo cáo, cong b thông tin, REE d chü dng gi1i
Dan giãi trinh den Sâ giao djch chrng khoán, và sau do REE cüng d có van bàn giãi trInh
g1ri den Uy ban Chirng khoán Nba nuóc và Vi Thanh tra Uy ban Chiirng khoán Nba nrnc
ye vic vi phm nghTa vi.i báo cáo, cong bô thông tin.
VI là l.n dAu tiên REE thrc hin vic chuyn quyn s hüu c phiu d thành 1p doanh
nghip, và trong qua trInh th.rc hin REE dà cO gang cong bô thông tin minh bach, tuy
nhiên van cO so sot.
ông báo dn Qu Co dông Cong ty.
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