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CaDIENLANH
S& 02/2020/DHDCD-NQ

Tp. H ChI Minh, ngay 15 tháng 05 nàm 2020
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NGHI QIJYET CUA BI HO! BONG CO BONG
CONG TY CO PHAN C(1 DIN LINH
V/v: Thông qua các báo cáo và tô trmnh Igi
Dgi H5i Dông Co hông thuông niên tài khóa 2019 to cháv ngày 15/05/2020
BA! HO! BONG cO BONG CONG TY CO PHAN CCI BIN LNB
-

Can cü Lut Doanh Nghip s 68/2014/QH13 ducic Qu6c hi nuâc Cong hôa Xã hOi Chü nghia Vit
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Can cCr Biêu 1 to chiic vi hoat dng cüa Cong ty Co phAn Cor Din Lnh (REE);
- Can cCr Biên bãnh9p Dai hi dông Co dông thLrO'ng niên tài khóa 2019 so 01/2020/DHDCD-BB tO
chüc vào ngày 15/05/2020

OUYET NGHI
Thu 1: Min nhim thành viên Hôi dông Quin tr (HBQT) vl biu ho sung thay the thinh viên
HDQT cho thOi gian cOn Ii cüa nhim k' 2018 —2022
Dai hi dng C dông nht tn thông qua:

'7

Mi&i nhim chfrc danh thành viên HDQT di vài Ong David Alexander Newbigging k tà th
dim kt thüc Dai hi dng Co dông ngiy 15/05/2020.
Ti 1 biêu auvét nhu sau:
Chim tl 85,21% s c phn có quyn
178.356.403 phiu biu quyt
EMng Y
biu quy& tham dir di hi
Chim t1 14,79% s c phn có quyn
30.966.115 phiu bMu quyt
Không d6ngy
bi&i quyêt tham dir di hi
Chim t 1 0% s6 C6 ph.n có quyn bi8u
0 phMu biu quyt
'c' kMn khá
quyêt tham dir di hOi
•

•

K6t qua bu b6 sung thay th thành vin HDQT cho th&i gian cOn 'ai cüa nhim k' 2018 — 2022
nhu sau:
,..,
A
.
Tj-1ê%
iongsophieu
Ten irng Cu VIfl
phiu biu quyt
biu quyt hqp Iê
62,15%
130.102.282
Ong Benjamin Herrenden Birks
16,33%
34.189.226
Ong Lé Th.ng Cn

Can c(r Khoin 3 Diu 144 Lust Doanh nghip 2014, Ong Benjamin Herrenden Birks tring cü vào vi frI
thành viên Hôi dong quin frj cho thOi gian cOn 1i cüa nhim k' 2018-2020.
Thu 2: Báo cáo kt qua kinh doanh nim 2019 (dã du'çrc Cong ty Ernst & Young kiêm toán) và các
chi tiêu ké hoch kinh doanh nãm 2020

Kit qua kinh doanh nám 2019:
• Doanh thu thun
• Lcyi nhu.n sau thud
Ké hoach kinh doanh nám 2020:
• Doanh thu thuân
• Lçii nhun sau thu6
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4.890 t dng, giãm 4,1% so vói 2018
1.639 t' dông, giam 8,1% so vài 2018
5.965 t d6ng, tAng 23% so vâi nAm 2019
1.620 t dông, gum 1,2% so vâi nãm 2019

COP1
cdO1

Dai hOi dA that tn thông qua vói t lé biu quyt nhis sau:
209.322.518 phiu biuquy&

Dong '
Khongdongy
Y kin h1

0 phiu biu quyt
0 phiu biu quyt

Chiêm t 1 100% s Co phân có quyên
biêu quyêt tham dr dai hi
Chim t' l 0% s c ph.n có quyn biu
quyet thain dir 4a' hcn
Chim t l 0% s6 ct phn có quyn biu
quyêt tham dr di hOi

Thu 3: Phirong an phân pbi oi nhuân, c tirc chi trã nãm 2019 Va kê hoach cô tue nàm 2020
Phirong an phân phôi lqi nhuân nIm 2019
Dvt: VND

-

Li nhuân sau thus nIm 2019 (1)
Co tire cong ty LDLK nhn bang tién nãm 2019
Trr Iqi nhun Cong ty LDLK 2019 hcrp nhât theo pp von chü so hu
Lqi nhuân dirc pbân ph6i näm 2019
Chi trl cotirc bAng tiên nAm 20191116% 2)
Lqi nhuân 2019 con lai sau khi phân phôi (1) —(2)

1.638.893.522.530
624.490.047.200
907.105.798.666
1.356.277.771.064
496.081.481.600
1.142.812.040.930

Chi trã c tue näm 2019:
C tfrc nAm 2019 bAng tin là 16% trén v6n diAu 1 (thong ducmg 1.600 dng/CP) vO'i t6ng S6 tiAn chi trà là
496.081.481.600 dOng va dä thanh toAn vào ngày 10/04/2020 cho tat cl các cô dOng có ten trong danh sách
sO hthi cô phân tai ngày dang k' cuoi càng 03/03/2020.
K hoach eli tfrc nãm 2020:
Voi chi6n luçic phát trilin dài han và tang truOng blin vfkng trong nh&ng nAm tOi cüng vOi chinh sách chi trl
CO tire 6n djnh cho cô dông, Dai hi dOng c6 dông u' quyên cho Hi d6ng Quãn fri quyet djnh mire chi trl

cO tirc nãm 2020 nhung không thâp han 16% trén von diôu l.
Dai hi dä nht tn thông qua vOi t' 1 biliu quyt nhu sau:
209.322.518 phiu biliu quyt

Dong '
ong ong y
\' ki6n

,
ac

0 philiu biu quylit
0 phiu biliu quylit

Thu 4: Thu lao HDQT

va

Chi6m t'1 100% s6 cli phAn có quylin
biOu quyêt tham dr dai hi
Chi6m t 1 0% sli cli phAn có quylin biliu
quyêt tham dir dai hi
Chim t l 0% sli cli phlin co quylin biliu
quyôt thani d,r dai hi

các Tiêu ban tru'c thuc

Di hi dling C6 dông phé chuAn thu lao cho nAm tli chInh 2020 ma Hi dling Quãn fri và các Tiliu ban
trrc thuc duqc hu&ng là 8.000.000.000 dông, tuang duong 0,5% lcii nhun sau thus kê hoch.
Ti 1 biliu quy6t nhu sau:
Dlingy
Không dOng.'
'' ki6n khác

167.819.519 phiu biliu quyt
16.341.949 phiu biu quy6t
25.16 1.050 phi6u biliu quyt

Chim t'l 80,17% sli cli phAn cO quyOn
biliu quyOt tham dij dai hi
Chim t1 7,81% S6 cli phAn Co quyên
biliu quyêt tham dir dai hi
Chilim t'1 12,02% sli cli phn cO quylin
biliu quyêt tham du dai h

Thu 5: Chü tich HDQT kiêm Tong Giám dc Cong ty và báo cáo k hoach ho nhiêm Tong Giám
Dc moi
Dai hOi dng C dông chp thun vic Ba Nguyn Thj Mai Thanh — Chü tjch HDQT chi phái kiOm nhim
chfrc vi Tong Giám dôc Cong ty Co phân Co Din Lnh muon nhât dOn ngày 01/08/2020. Hi dông Quãn
trj dä chuân bj va bô nhim nhân sir thay the cho chtc danh TOng Giám dOe frong thOi gian quy djnh.
Ti lé biu quyt nhtr sau:
203.5 17.453 phMu biu quy&

Dngy

5.805.065 phiu biu quyt

KhOng dông

0 phiu biu quyt

' kMn kh

Chim tl 97,23% s6 c phn eó quyn
biêu quyOt tham dr dai hOi
Chim t l 2,77% s c phn có quyn
biu quyt tham dir dai hi
Chim t l 0% s c6 phn có quy&n biu
quyt tham dir dai hi

Thu 6: Tái cáu trñc hoat dông kinh doanh
Dai hi dng c dông thông qua chü tnrang tái cu true và chuyn djeh tãi san tr REE Corporation sang
các cong ty Holdings theo tfrng ngành riOng bit và üy quyOn cho Hi dông quãn tn triM khai vic tái cu
tthc hoat dng kinh doanh theo l trmnh th&i gian phü hcip. Mo hinh cong ty holdings nhu sau:

.1

REE CORPORA11ON

Re1 Estate

05 Associate
Trsstmit

05 Hydro Pow
Portfolio

REE M&E
(100%)

Etosvra Office
(150.000m2)

ReetechAirCon
(100%)

REELrmd(IO0%)
Development arm

O3Assocmle
water Sopply

TraVinh3Wind
Farm (100%)

RMC Fujitsu
AitCon

Interests us VEt)
(51%)

New Projects

B.EE (Rooftop)
Solar (100%)

REE Pro Solar EPC
(100%)

New Flown 6
& Other Projects

Coal-flied Power

M&A & New

Ti l bi&i quytnhu sau:
Dong
K.hongdAong '
'' kiM

192.980.569 phi&i biu quy&
0 phi&i biM quy&
16.341.949 phiM bi&i quyt

Chim t'1 92,19% s c6 phn cO quyM
biOu quyOt tham dtr dai hi
Chim t l 0% s c pMn có quyM biM
quyOt tham dr dai hOi
Chim t'l 7,81% s6 c phn có quyM
bi&i quyOt tham dr d?i hi

3

Thfr 7: Sira dôi, bô sung Diêu Iê
Dai hi d6ng C dông phê chun stia dii, b sung Diu 1, cu th nhu sau:
—

Rut bót mt so nganh nghê kinh doanh trén gi.y phép nhi.r sau:

TT

Ten ngiñh

MA
ngành

Trông ran, dan cic 1oi và trng hoa, cay cinh.
0118
Chi tMt: Nuôi trng hoa các loai, cay king
Nu6i trông thüy sin ni dla
2.

0322
Chi tit: Nuôi cá cãnh
Sfra chfra may móc, thit b%

3. Chi tit: djch vii bio fri may móc co giói cong nông nghip gm: xe may thit bj lain
dumg, thiêt bj dào san lap, thiêt bj xay drng, thiêt 1,1 cong nông lam nghip, may
phát din va dOng co' din (tnt gia cOng cx khi, tái chê phé thai, xi ma din)

3312

Di l, môi giói diu giá
4.

4610
Chi tit: Dai 1 k gôi hang hóa
B'n buôn may vi tinh, thit bj ngoi vi và phân mm

5.

4651
Chi ti&: Mua ban trang thit bj, may móc, 4t fl.r, ph.n mm ngành tin hc
Bin buôn thit hl vi Iinh k.iên diên tfr, vin thông

6

Chi tit: Mua ban thi& bj thông tin, vin thông: may lien 1c vô tuyên, may b dam
vO tuyén, tong dài nOi b, din thoai; h thông truyên hinh v tinh và parabol (phii
thirc hin theo quy dlnh cUa pháp Iut); h thông camera quan sat, chong trm; h
thông phOng cháy chUa cháy, báo cháy tv dng

4652

Bin buôn chuyên doanh khic chua dirçrc phân vio diu
Chi tit: Kinh doanh thuing mai, xut nhp khu cic loai hang tir lieu san xuAt, tu
lieu tiêu dung, các thiêt bj 10, thiOt bj hoàn chinh cüa ngãnh cci din lanh.

4669

Xut bàn phn mêm
5820

8.
Chi tit: San xut phn mm tin bce.
Hot dng dlch v Cong ngh thông tin vi djch vu khic lien quan dn may vi
tinh

6209

Chi tit: Djch vi phn mm tin hçc, San xut, Ip rap ph.n crng tin hoc.
10. Nghiên cru thi trirông vi thAm do dir lun

7320

Hot dông thiêt ké chuyên dung
Chi tit: thit kê v ngành din, din tü, co khI vi din lanh. Thit k thit b thông
tin, viOn thông: may liOn lac vô tuyen, may bO dim vô tuyên, tong dài nôi h, diên
thoai; h thông truyOn hinh v tinh vi parabol (phii thijc hin theo quy dnh cüa
pháp lut); h th6ng camera quan sat, chông trm; h thông phOng cháy chüa cIiy,

7410
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TT

Ten ngành

Ma
ngành

báo cháy tr dong.
Ho3t dng chuyên môn, khoa hçc vi cong ngh khác chLra duc phân vio dâu
7490

12.
Chi tit: Tu vn v chuyn giao cong ngh.
Bng thyi sfra i quy djnh tai Khoãn 1 Diu 3 Diu 1 REE nhu sau:

Ten nginh

TT

Ma
nginh

Lp dat h thông cap, thoát nirO'c, Iô siroi và diu hOa không khI
1

Chi ti&: lAp dt ngãnh c khI và din lanh (trfr gia cong co khi, tái ch phé thai, xi
ma din)

4322
(Chmnh)

Sin xut linh kiin din tir
2610

2.
Chi tit: San xuAt, lAp rap v& nganh din, din tfr

Sin xut khic chira dirçc phin yb dâu
3290

3.
Chi tit: San xuAt, lAp rap v ngành C khI và din lanh

Sia chfra thit bi diên
Chi ti&: djch vii bio trI may phát din và dng co din (tr1r gia cong co khi, tái ch
phê thai, xima din)

3314

Sia chira thit bj khác
Chi ti&: sfra chUa và các djch vi v ngành din, din tr, co khi Va din Inh (trir gia
cong co khi, tái ché phO thai, xi ma din)

3,19

Sin xuât, truyn tii vl phân ph6i din
3510

6.
Chi titr sin xuAt din
7. Khai thic, xi l vi cung cap nuoc (khOng hoat dng tai trip s)

3600

8. Xiy dung cong trInh cong ich.

4220

Xáy dung cong trinh k3 thut din dung khác
Chi tik xay dimg din ding và cOng nghip. Thi cOng các cong trmnh xây dirng din
den 35Kv.

4290

Lap dAt he thông diên
432

10.
Chi tiOt: lAp dt ngành din, din tcr (trü gia cOng co' khI, tái chê ph thai, xi ma din)

Bin buOn may móc, thit bj vi phu ting may khác
ii. Chi tit: Mua ban may rnóc c gioi cOng nông nghiép gm: xe may tht bj 1am
thrOng, thiOt bj dào san lap, thiêt bi xay dvng, thiOt bj cOng nOng lam nghiêp, may
phát din và dng co' diên

4659

TT

Ten ngành

MA
nginh

Lp dat h thng xAy dipig khác
Chitit: 1p dt thit bj thông tin, vin thông: may lien lac vo tuyn, may b dam vô
12 tuyen, tong dài ni
bO, din thoai; h thông truyên hmnh v tinh và parabol (phái thrc
hin theo quy djnh cüa pháp 1ut); h thông camera quan sat, chông trm; h thông
phóng cháy chO'a cháy, báo cháy tr dng
Kinh doanh Mt dông sin, quyn
hoàc di thuê:

sfr

dung dat thuc chü s?r hthz, chü

sfr

4329

dung

Chi ti&: Du tu trc tip và gián tip theo d an dA duçc UBND Thành ph phé
13. duyt; Kinh doanji nhà ô (xay dcng, sira chUa nhà dê ban hoc cho thué). Cho thuê
van phông, kho bAi, nhA xumg. Kinh doanh nhà cao tang, chung Cu, can h, nba
xuâng, kho. Kinh doanh bat dng san ( chi thrc hin theo khoân 1 Diéu 10 Lut
Kinh doanh bat dng san). Dâu tu, üng diing và kinh doanh cc sâ h tang cong ngh
thông tin, may móc thit bj và djch vi cong ngh thông tin.

6810

Tir 'van, môi giOi, du gil bat dng sin, du gil quyn sfr dung dk
6820

14.
Chi tit: Môi gió'i Mt dng san. Tu vn, du giá Mt dng san.
Süa chira thit bi lien Lc
Chi tit: bâo hành, bão tn thit bj thông tin, viên thông: may lien lac vO tuyên, may
15 b darn vo tuyên, tong di ni b, din thoai; h thông truyên hInh v tinh Va parabol
(phài thrc hin theo quy dlnh cUa pháp 1ut); h thông camera quan sat, chông trm;
h thông phOng cháy chca cháy, báo cháy tir dung

9512

Bô sung Khoin 2 Diêu 13 Diu l quy dlnh sau dAy:
Co dông tham dir va bO phiêu trirc tuyên cüng ducic coi nhu cô dông do tham di,r Dai hti trijc tiêp. Do
do, cac cO dOng khi clang nhp vao h thông hcp/bO phiêu tive tuyn cüa Cong ty thi duet coi là cô
dông trirc tiép tham dr va két qua bO phiôu cüng có giá tn nhu cô dông bO phiéu trixc tiép tai Dai hi.
(i)

C dOng thirc hin thain dr Dai hi thông qua hinh thi.'rc dung mA clang nhp do Ban t chüc Dai
hi cung cap dé clAng nhp vào h thông khi Dai hOi ducyc tiôn hành.

(ii) MA clAng nhp cüa ct dông ducic Ban t6 chüc quy djnh phi hqp voi yéu cu cüa don vj cung cp
djch viii tnrc tuyén tai thi diOm tt chüc Dai hi.
(iii) Sau khi c dông (hoc ngixOi duqc üy quyn) clAng nhp vào h th6ng th chIrc Dai hi tnjc tuyn,
CO dông có the thi,rc hin các quyôn cUa mInh theo quy djnh cüa DiOu I và Lut Doanh nghip.
(iv) Truäng hcip c6 dOng thay di thông tin çá nhãn thi lien h vói Thành vién liru k' noi c dông ma.
tài khoãn dé cp nht truàc ngày chOt danh sách cô dông tham dr Dai hi.
(v) Cong ty ban hành Quy ch Dai hOi dng C dOng tivc tuyên phü hcp hcip tai mi kS' dai hii (nu
co).
Bô sung Khoin 5 Diu 26 Diêu lé quy dinh sau dAy: "Gith tjch HDQT thtc hiên trách nhiêm và
quyên han khác theo các quy ché do H5i dông Quán tn ban hank ".
B sung Dim k Khoin 3 Diu 36 Diu I quy djnh sau day: "Tdng Giám ddc thtc hin trách nhim
và quyên hgn khác cüa mInh theo các quy ché do Hi dông Quán fri ban hành".

()

Ti 1 biêu quyêt nhu sau:
209.322.518 phiu biu quyt

ong '
KhÔn g
'' kin

gy

0 phiu biu quyt
0 phiu biu quyét

Chim t1 100% s c phAn có quyn
biêu quyêt tham dr dai hi
Chim t' 1 0% si c phn Co quyn biu
quyêtthamdirdaihOi
Chim t 1 0% s6 c phAn có quyn biu
quyét tham du di hi

CONG TY CO PHAN CO DLN
TM.
I HO! DONG CO DONG
i hi

en Thi Mai Thanh
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