Phu Juc s 24
(Ban hành kern theo Thông tu s6 162/2015/Tf-BTC ngày 26 tháng 10 nám 2015 cza Bó lnróiig B(5 Tài
chIn/i huóng dan vic chào ban chtng khoán ra Cong cháng, chào ban cd philu dê hoán dOl,
phát hành them cô philu, mua igi cô phiêu, ban cô phiéu qu9 và chào rnua cong khai cô phulu,)
CONG TY cO PHAN
CO DIN LANH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tr do -Hanh phñc

S6:

Tp.Hd ChI Minh, ngày ...O ....tháng AL nãm 2020
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CONG BO THONG TIN
GIAO DICH MUA L41 CO PHIEU
I. Gió'i thiu v t chfrc dAng k giao djch mua 131 C phiu:
1. Ten t chirc dang k giao djch mua 1i c6 phiu (day dü): Cong ty C phn Co Din L?nh
2. Ten giao djch: Cong ty CO phn Co Din Lnh
3. Dja chi tri sâ chInh: 364 Cong Hàa, Phuing 13, Quãn Tan Blnh, Tp.Hô ChI Minh, Vit Nam
4. Diên thoai: 84-28-38100017
- Fax: 84-28-38100337
5. MA chüng khoán (nêu Ce): REE
6. Mçnh gia: 10.000 dong/co phieu
7. Vôndiêulê: 3.100.588.410.000dong
8. Noi mi tai khoãn: Ngân hang TMCP Ngoi thrnmg Vit Nam - Chi nhánh Tan BInh, Tp.HCM
So hiêu tài khoãn: 007.100.079.5839
9. Can cü pháp l' hot dng kinh doanh:
- Giayching nhn dang k' doanh nghip sO 0300741143 cp lan Mu ngày 29/12/1993, thay
dôi lan thu 26 ngày 03/08/2020 do Sâ Ké hoch vA Du tu Thành phô Ho ChI Minh cap.
- Ngãnh nghê kinh doanh chInh:
• Lap dt h thông cap, thoát nuôc, là suâi và diêu hôa không khl - MA so: 4322.
• San xuât, truyn tAi vA phân phOi din - MA so: 3510
• Khai thác, xr l vA cung cap
- nuâc .khOng
- hot dng ti trii sâ) - MA so: 3600
N5
• Ki.nh doanh bAt dng san, quyn sü diing dAt thuc chü sâ hüu, chü sir ding hoc di
EflI I'.
Lnue-lvlaso: QOIU
- San phãm/dch vl,i chInh: Cc' din lanh (M&E), may 1?nh hiu Reetech, din nang, nuOc
sach, kinh doanh bat dng san.
- Tôngmücvonkinhdoanh(taiBCTCHçipnhatQu'3 nAm2020): 11.586.354.155.712 dông
IL Phirong an giao djch mua 13i c phiu:
1. Tng S6 c phiu qu51 nm giü truâc khi thuc hin giao djch: 7.9 15 cè, phiu
2. TOng so luçmg cô phiu dang k mua laj dê lam cO phiéu qu5: 1.000.000 CO phiêu
3 Muc dich mua lai Co phiu 'truvng hcip mua laz cô phzêu dê huy can phal nêu rö muc dich
mua igi cô phiêudê hzy cô phiêu qu5 giám vOn diêu 1ê): Tao ngun co phiêu dê thung cho
can b quán l cap cao có thành tIch kinh doanh xuAt sAc trong các nAm 2021, 2022 và 2023.
4. Nguôn vOn (trong trtthng hctp mua igi cOphiêu dãphát hành dê lam cô phiêu qu91): Tr ngun
ku nhun sau thuê chua phAn phôi.
5. Thii gian du kiên giao djch: tü ngày 16/12/2020 den ngAy 13/01/2021.
6. Phirong thüc giao djch: Giao djch khàp 1nh.
7. Nguyen tAc xác djnh giá: Theo quy dinh tai Thông ti.r 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 cüa
B Tài chInh huâng dn v giao djch trên thi trumg chüng khoán, các van ban pháp lu@ khác
Co lien quan vA theo quy ch giao d:ch chung khoán hin hành cüa S& Giao djch Chüng khoán
Thãnh phO Ho Chi Minh ye giao djch cô phiêu qu/, chi tiêt nhu sau:
Giá dt mua Giá tham chiu + (Giá tham chieu x 50% Biên d dao dung giá cô phiêu)
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8. S hrccng dt muahàng ngày: Theo quy djnh ti Thông tu 203/2015/TT-BTC ngây 21/12/2015
cüa B Tâi chInh htrâng dn ye giao djch trên thj truäng chi'rng khoán, các van bàn pháp Iut
khac có lien quan va theo quy ché giao djch chüng khoan hin hành cUa Sà Giao djch Chng
khoán Thành phô Ho ChI Minh ye giao djch cô phiêu qu5.
9. Ten cong ty ching khoán duçc chi djnh lam di l' thrc hin giao djch mua 1i cO phiêu:
Cong ty Co phân Chüng khoán SSI
- Dia chi: 72 Nguyn Hue, Phix?mg Ben Nghé, Qun 1, Tp.Hô ChI minh, Viêt Nam
- Diên thoai: 84-28-3 824 2897
- Tài khoàn thrc hin giao djch: 003C000999
Tp. H ChI Minh, ngày ...f ....tháng
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