PhuIucs625
(Ban hônh kern theo Thông tu s6 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 nàm 2015 cia B5 tru'dng B5 Ta! chInh
htthng dn vic chào ban chüng khoán ra cong chOng, chào ban c6phiêu dghoán d61,
phOt hành them cô' phiêu, mua Iqi c6phiu, ban c6 phie'u qu và chào mua cOng khai c6 phiê'u)
CONG TV CO PHN
CcYOIEN LANH
S6:c2 ..../CDL.2020

CNG HÔA XA HM CHCJ NGHTA VIET NAM
Oc lap — Ty' do — Hanh phüc
Tp.H6ChIMinh, ngày..,...C....tháng .,4L....nám 2020

BAO CÁO KET QUA GIAO DJCH MUA LI

CO PHIU/BAN cO PHIEU Qu

KInh qt'i: t:Jy Ban ChLrng Khoán Nhà Nuc
Gió'i thiu ye t chU'c clang k' giao djch mua Iai c6 phiêu:
—
—
—
—
—

Ten giao dch: Cong ty C6 ph'ân Cc' Din Lnh
Ten viet tat: REE CORP.
Trçi s& chInh: 364 Cong Hba, PhuYng 13, Quân Tan Bmnh, Tp.H ChI Minh, Vit Nam
Oin thoi: 84-28-38100017
- Fax: 84-28-38100337
V6n di'êu lê: 3.100.588.410.000 d'ông

Chüng tôi xin báo cáo kgt qua giao dich mua Ii c6 phiu (ti S& Giao dich ChU'ng khoán Thành ph6 H
ChI Minh) vài ni dung sau:
1. Ten cong ty chirng khoán thxcYc chi djnh lam di iç' thyc hin giao dich mua Ii c phiu:
Cong ty C6 phn Chü'ng khoán SSi
• Dia ch: 72 Nguyen Hue, Qun 1, Tp.H ChI minh, Vit Nam
• Din thoai: 84-28-3824 2897
2. Tài khoan thu'c hin giao dich: 003C000999
3. M chü'ng khoán (nê'u cO): REE
4. Mnh giá: 10.000 d6ng/c6 phiu
5. So lu'cing c5 phiu dáng k mua lai: 1.000.000 c6 phiu
6. S6 lu'cYng cl tht,rc hiên: 1.000.000 c6 phiu
7. Thii gian thçrc hin: tü' ngày 16/12/2020 dIn ngày 30/12/2020
8. 56 lu'cing cO phiu qu9 tri.ràc khi Thng k' giao djch: 7.915 c6 phiu
9. SO lu'cYng cO phlu qu9 hin có: 1.007.915 cO phiu
10. Ngun vOn (trong trithng hçrp mua iqi c6phiêu lam c6phiêu qu: Tr ngun Içii nhuân sau thug chLra
phân ph6i.
11. Giá giao dich blnh quân: 47.468 dng
12. Phiro'ng thrc giao djch: giao dich khàp lnh
Chting tôi dam báo nhüng thông tin trên day là dung su' that và cam kgt tuân thO các quy djnh hiên
hành.
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