Cong Ty C Phn
Co Diên,Ltrnh

S6: 1{IS /CDL.2019

Cong Hôa Xã Hi Chü Nghia Vit Nam
Dc Lap — Ttr do — Hanh phüc

Tp.Hó C/il Mm/i, ngày 22 tháng 08 nãm 2019

Uy Ban Chüng Khoán Nhà Nircrc
Kin/i rifri:
Dni kink Rá'i: S& Giao Dch Chñng Khoán Tp.HO Chi Minh
ci Dông Cong Ty Co Phân Co Din Lanh
Can cr Nghi djnh S6 5 8/20 12/ND-CP ngày 20/07/2012 cüa ChInh phü quy dlnh chi tit va
huàng dn thi hành môt s6 diu cüa Lut Chüng khoán và Luât sCra dôi, bô sung mt sO diêu
cüa Lut Chmg khoán;
Can cir Thông tix s6 162/201 5/TT-BTC ngày 26/10/2015 cüa Bô Tài chInh huâng dan vic
chào ban chirn khoán ra cong chüng, chào ban c6 phiêu dê hoán dOi, phãt hành them CO phiêu,
mua lai c& phiêu, ban c6 phiu qu9 và chào mua cong khai CO phiéu;
Can cCr H so sCra d6i d nghj chào mua cOng khai c6 phiu REE cCia Platinum Victory
Pte. Ltd. gri den Cong ty CO phan Co Din Lanh dê ngày 21/08/2019.
Cong ty C6 ph.n Co Din Lanh (REE) xin cong b6 thông tin da nhn dixqc h so sra d6i
d nghj chào mua cong khai c6 phiêu REE tr Platinum Victory Pte. Ltd. nhtr sau:
1. T chirc chào mua:
Ten giao d:ch: Platinum Victory Pte. Ltd.
- Dja chi trii so chInh: 239 Alexandra Road, Singapore 159930
Fax: +65 64757088
- Dinthoai: +65 64733122
- Giy Chüng nhn DKDN s6: 201115401R do Ca quan Quàn l' Doanh nghip và KA
toán Singapore cap ngày 30 tháng 06 nãm 2011.
- Nganh ngh& kinh doanh chü yu: Du tu — Ma s& 64202 (theo He th6ng phân ngành
kinh té Singapore)
2. Thông tin ye dçt chào mua cong khai:
Ten c6 phiu dtrcxc chào mua: C6 phiu Cong ty C6 phn Co Din Lanh
Ma C6 phiu: REE
Mnh giá: 10.000 cl6ng/c6 phiu
Loai cô phiêu dang k' chào rnua: Co phiêu phô thông không bj han chê chuyên nhucng
hoc khOng có bat cir han chê nào khac.
S6 luqng c6 phiu thrc hin chào mua 31.346.949 (Ba mwai m61 Iriu ba tram bn
mis-al sáu nghIn chin tram bôn mzs-ai chin) cO phiêu, ttrorng duang 10,11% tong s6 v6n
diêu lê cüa REE.
S6 hxcing C6 phiEu dr kin sO hü'u sau khi thirc hin chào mua: 108.558.452 c6 phiu,
ttrong du'ong 35,01% tong so von diêu l cüa REE.
Giá chào mua: 45.000 d6ng/c6 phiu.
Ngu6n v6n thrc hin chào mua: Ngu6n v6n Cong ty.
Thai han chào mua cOng khai dir ki6n: trong vOng 30 ngày k tr ngày bt du chào mua
Cong khai theo quy djnh cüa pháp h4t, khi cO chip thun bAng van bàn cüa Uy ban
Chirng khoán Nhà rnxOc ye vic chào mua.
D6i ttrcing chàomua: c6 dông sO hUu c6 phiu REE. Tuy nhiCn. t' IC sO hcru nhà diiu
tu nixOc ngoài tôi da t?i REE là 49% và hiên tai. t' lt nhà dAu tu nLrOc ngoãi dang sO
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huu C6 phiu REE dA dat 49%. Platinum Victory Pte. Ltd., t6 chcrc dang k chàomua
cong khai, là mt cô dông nuâc ngoài. Do dO, vic xác djnh kêt qua mua cô phiêu sê
phu thuôc vao t lê sà hQu nuâc ngoài tai REE ô th&i diem thtic hiên chào mua cong
khai, dam bão tuãn thu t)' lé sâ hthi nuóc ngoài tOi da tai REE theo quy djnh tai Khoãn
2 Diéu I Nghj dnh so 60/2015/ND-CP và Diêu 11 Thông tu so 123/2015/TT-BTC.
3. Dai 1 thirc hiên vic chào mua:
Cong ty C ph.n Chng khoán Tp.H Chi Minh
Dja chi: Lu 5 và 6— AB Tower— S6 76 Lê Lai, P.Bn Thãnh, Q.1, Tp.H Chi Minh
Diên thoai: 84-28-3823 3299 *** Fax: 84-28-3823 3301
Website: www.hsc.com.vn
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