CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p—Tirdo—Hanh ph(ic
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CONG TY CO PHAN
CO BIN LANH
S: 02/202 1/DHDCD-NQ

Tp. H Chi Mink ngày 30 tháng 03 nám 2021
NGH! QUYET CUA BAI HO! BONG cO BONG
CONG TY CO PHAN CO BIN LJNH
V/v: Thông qua các bdo cáo và th trinh 4ii
Dçn h5i dông Co ctOng thwông niên tài khóa 2020 th chá'c ngày 3 0/03/2021
BiI HQI BONG CO BONG CONG TY cO PHAN CO BIN LNH
-

Can c(r Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duc Qu6c hi thông qua ngày 17/06/2020 có hiu 1rc
ké tr ngày 01/01/2021;
Cäii cü Diu I to chixc va hoat dng cüa Cong ty Co phn Ca Din L?nh (REE);
Can cü biên bàn hpp Dai hôi ding c6 dông thumg niên tài khóa 2020 to chüc vào ngày 30/03/2021.
OUYET NGHI

Thfr 1: Sfra di, b sung Biu 1
Dai hi dng C dOng phé chun sCra di, b sung Diu 1 nhu dInh kern.

Thir 2: Mien nhiçm thanh vien H9i doug Quan tr1 (HDQT) va thong qua danh sach irng vien bau bo
sung thay th thành viên HBQT cho thOi gian con Ii cüa nhiêm k' 2018 — 2022
Dai hi dng C dông thông qua vic min nhim chrc danh thành viên I-IDQT d6i vai Ong Benjamin
HerrendenBirks kê tir thii diOm két thüc Dai hi dOng CO dông ngày 30/03/202 1, và thông qua danh sách
ing viên bâu bô sung bô sung thay the thành vien HBQT cho thai gian con lai cüa nhim k' 2018 — 2022:
1. Hp và ten: Alain Xavier Cany
Sinh ngày: 06/04/1949
Quoc tich: Pháp
So CMND/Passport: 19FV06340
Dja chi thu&ng trii: 59B/5, Ap Trung, Ph's&ng Vi'nh Phil, Xä Thun An, Tinh Binh D'sang
2. Ho và ten: HuS'nh Thanh Hái
Sinh ngày: 30/04/1970
Quôc tjch: Vit Nam
So CMND/Passport: 077070001799 ,
Dja chi thu&ng trü: 24/22 Lro'ng The Vinh, PhuOng Tan Thói HOa, Quan Tan Phil, Tp.Hô Chi
Minh, Vit Nam
3. Hp và ten: D Lê HOng
Sinh ngày: 09/06/1969
Quôc tich: Vit Nam
So CMND/Passport: 035069001829
Dja chi thu&ng trO: C 16.04, Chung c's Parcspring, 537 Nguyen Duy Trinh, Tp.Thü Dire (Q2),
Tp.Hô Chi Minh, Vit Nam

Thir 3: Báo cáo tInh hInh thc hin các ni dung cüa Nghj Quyt DHDCD ngày 15/5/2020 Va dnh
hthng phát triên Cong ty.
Thfr 4: Báo cáo kt qua kinh doanh nãm 2020 (âã du'çrc Cong ty Ernst & Young kim toán) vã các
chi tiêu kê hoach kinh doanh nãm 2021
Dai hi dng C dông thông qua báo cáo kt qua kinh doanh nAm 2020, báo cáo hçp nht dã di.rçc cong ty
Ernst & Young kiëm toán Va cac chi tiêu kê hoach kinh doanh näm 2021 nhr sau:
Kit qua kinh doanh nàrn 2020:
• Doanh thu thun
5.600,3 t' dng, tang 15,5% so vói 2019
• Lçri nhun sau thug : 1.627,9 t' dng, giârn 0,6% so vói 2019
K hoach kinh doanh 12am 2021.
• Doanh thu thun
: 6.93 3,7 t' dng, tang 23,8% so vói 2020
• Lçii nhun sau thug : 1.768,9 t dng, tang 8,7% so vfii 2020

Thu 5: Sfra di, bi sung Quy ch ni b v quãn tn cong ty
Dai hi dng C dông phê chun sra d6i, b sung Quy ch ni b v quán tn cong ty nhr dInh kern.

Thir 6: Thông qua Quy ch h03t dng cüa HDQT
Dai hi ding Co dOng thông qua Quy ché hot dng cüa Hôi dong Quán tn Cong ty Co phn Co Din
Lanh nhr tài lieu dinh kern.

Thu 7: Phiro'ng an phân phi lci nhun, c tire chi trã nám 2020 và k ho3ch c tire näm 2021
Phircrng an phãn phi loi nhun nãm 2020
- Loi nhuân sau thug nãm 2020 (1)

D VT VND
1.628.076.208.584

- Tth 1çi nhun Cong ty LDLK 2020 hcp nht theo phuong pháp vn chü s& htru

(9 14.775.593.286)

- C tirc cong ty LDLK nhn bAng tin närn 2020
- Lo'i nhun du'qc phân phi näm 2020
- Chi tnà c trc bAng tin näm 2020 (2)
- Lçi nhun 2020 cOn li sau khi phán phi (1) — (2)

365.326.957.907
1.078.627.573.205
0
1.628.076.208.584

Chi trã cô tirc näm 2020:
if

D?i hOi dngCt dOng nhAt tn không chia c ttrc näm 2020 nh&m mvc ti&i tái du ti.r toàn b lçi nhun d
dam báo nguOn von dâu tir cho cac du an trong linh vi,rc din, ni.rcc và bat dng san trong näm 2021 sau
khi tái cau trüc cac linh vi,rc hoat dtng kinh doanh cOa REE theo rnô hInh cOng ty holding.
K hoach cô tuc näm 2021:
NhAm dam báo ngun vn ti,r cO cho vic dAu tin, phát trin các dir an rnài, C dông ily quyn cho HOi
dông Quàn trj quyêt djnh mirc chi trâ cô tirc phO h9p cho näm 2021 dê giu 1i mOt phân hoc toàn b igi
nhun dé tái dâu tin cho các ké hoch phát triên cüa cong ty.
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Thu 8: Thu lao HDQT và các Uy ban trrc thuc
Dai hi dng C dông phê chun thU lao cho näm tài chinh 2021 ma Hi dng Quàn trj và các Uy ban tri,rc
thuc dtroc huâng là 7.200.000.000 dong.
Thu 9: Phirong an sfr ding c phiu qu
Dai hi dng C dong phé chun phucrng an st:r ding c phiu qu nhu sau:
•

Phixong an sr ding c phiu qu9;
1- Ten cô phiêu: Co phiêu Cong ty Co phan Co Din Lanh
2- Ma chüng khoán: REE
3- Loai cO phieu: Co phiëu phO thông
4- Mnh giá cô phiêu: 10.000 dOng/cO phiêu
5- Tong so Co phiêu dã phát hành: 3 10.058.841 cô phiéu
6- So krQng cO phiêu dang li.ru hành: 3 09.050.926 c phiôu
7- Tong sO cO phiéu qu näm giü' tnrc khi thi,rc hin giao djch: 1.007.915 c phiôu
8- TOng sO luong cô phiu qu dang k' ban: 1.007.915 c phiêu
9- Tong giá trj dang k' ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dOng
10- TS' l dang k bàn (tong sO luvng c phiêu qu9 dang k' bánlsô 1ung c phiêu dang luu hành):
0,33%
11- Miic dIch ban c phiu qu: dUng c phiu qu d ban giá tru dãi cho nhân viên quàn 1 có
thành tIch kinh doanh xuât sac.
12- Phirnng thtrc giao djch: chuyên quyên s& hth qua Trung tam Luu k Chthig khoán Vit Nam
(VSD).
13- Nguyen tc xác djnh giá: giá ban c dnh là 10.000 dng/ci phik
14- Th?i gian dix kin giao djch:
Dçt1:trongQu01 näm 2022
Dat 2: trong Qu 01 näm 2023

•. TiJy quyn cho Hi dng Quãn trj: quyt djnh danh sách và s hrcrng c phiu nhân viên &rcic mua
tr vic ban cO phiêu qu5 viii giá iru dãi cUa trng dQt, thirc hin toàn b các cOng vic và các thU
tic lien quan vOi cac c0 quan chirc nàng nhii Uy ban Chirng khoán Nba nuc, Sâ Giao djch chüng
khoán, Trung lAm Li.ru k' Chirng khoán Vit Nam, ... theo dUng các quy djnh cUa pháp lut hin
hành.
Thu 10: Kt qua bãu b sung thay th thành viên HDQT cho thOi gian con li cüa nhim k' 2018 —
2022
1. Ong Alain Xavier Cany — Thành viên HDQT
2. Ong Hu'nh Thanh Hâi — Thành viên HDQT
3. Ong DO Lê HUng — Thành vién HDQT dc 1p

CO PHAN CO DIEN LANH
IDONGCODONG

Nguyn Th Mai Thanh
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CONG TV CO PHAN
cc ifiEN LILNH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lap — Tr Do — Hanh Phüc
oOo

S& 01/2021/DHDCD-BB

BIEN BAN HQP BA! HO! BONG CO BONG THUUNG NIEN TAI KHOA 2020
CONG TV CO PHAN W O!N LANH
Horn nay, ngày 30/03/202 1, Hi dng Quàn trj (HDQT) Cong ty C phAn Ca Din Lnh (Cong ty) — dja chi
364 Cong HOa, Phu&ng 13, Qun Tan BInh, TP.HÔ ChI Minh, Giây chCrng nhn dang k' kinh doanh so
0300741143 do Si Kê hoach và Du ti.r cap diu chinh mi nhât vao ngày 03/08/2020 — triu tp Dai hi ding
CO dông (DHDCD) thi,rng niên tài khóa 2020.
Thai gian:
Dja dim:

8 giO 05 phit, ngày 30 thang 03 näm 2021
Hi tnrrng tOa nhà e.town
364 Cong HOa, P.13, Q.Tan Binh, Tp.HCM

Chucing trinh Di hi: Nhi.r ni dung Chu'ong trInh dInh kern
I - THANH PHAN THAM Dli VA TINII HqP PHAP, HP L CUA CUQC HQP DHDCI)
Thành phn tham du:
Các CO dông Cong ty
- Hi dông Quãntrj:
1.Ba Nguyen Th Mai Thanh — ChO tjch
2. Ong Benjamin Herrenden Birks — Phó ChO tjch — tham dir trirc tuyên
3. Ong Nguyen Ngcc Thai BInh — Thành viên
4. Ong Dang Hông Tan — Thành viên
5. Ong Stephen Patrick Gore — Thành viOn — tham d%r tivc tuyên
Dai din Cong ty kiêm toán Ernst & Young (Vietnam)
TInh hap phap. hop lé cOa Dai hOi:
Ban to chc 4i hi báo cáo tInh hmnh CO dông tham dir.
NguO'i trInh bay: Ba Lai Lé Hu'o'ng — Ni dung chi tiét nhix Biên ban kiêm tra diêu kin CO dông dInh
kern.
Tom tat: t' J cO dông tham dx nhu' sau:
• Tong so cô phiêu phô thông dã phát hành là 310.058.841 cO phieu;
• VI loi tth 1.007.915 CO phiêu qu, nên so cô phiéu có quyn biêu quyêt dang liru hânh là
309.050.926 cô phieu do 16.666 cô dông s hu;
• SO co dong tham di.r Dai hôi ngay horn nay Ia 96 cô dOng, dai diên cho 168 344 674 Co phiêu,
chiêm t' trng 54,47% trên tong so cô phiOu có quyên biêu quyêt dang hru hành.
Can ci:r khoán 1 Diu 145 cüa Luat Doanh Nghip nãrn 2020 và khoàn 1 Diu 18 Diu l Cong ty, Dai hi
dông cO dông thuO'ng niên tài khóa 2020 ccta Cong ty CO phãn Ca Din Lanh dü diêu kin dé tiên hành.
H - DIEN TIEN D4! HQI

A - Thu tc tin hành cuc hQp DHDCD
Ba Lai Lé Hu'ang thay mt Ban t chirc Dai hi gió'i thiu ChO tpa Doàn gm:
I. BàNguyênThj Mai Thanh —ChO tch
2. Ong Nguyen Ngpc Thai Binh —Thành vién
3. Ong Dng Hông Tan — Thành viên
4. Ong HuS'nh Thanh Hãi — Tong Giám DOe
Thr k Doàn gôm:
1.Ba Trân Kim Linh - Thi.r k' HDQT
2. Ong Nguyen Thanh Phong — Tm 1 Tong Giám DOe
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Thành phân Ban kiêm phiêu biêu quyêt:
1.Ong Quach Vinh BInh — Trumg ban
2. Ong DngQuang Vinh — Thành viên
3. Ong Nguyen Nht Hoãng — Thành viên
Daihi th6n nht y' kin vol t' lê chAp thuân 100% thành phAn Chü tQa Doan, Thu k' Doàn và Ban kim
phiêu thrçxc dê cCr.
B - Báo cáo thLrô'ng niên và các to trinh
Thfr 1: Süa diii, b sung Diu I
Ngthi trInh bay:
Ong Quách Vinh BInh — TruOng ban KSNB &QLRR
Ni dung chi tiêt: T trinh sCra dôi, bô sung Diéu 1
Hi dng Quân trj trinh Dai hi dng C ctông phé chuAn nOi dung sira di, b sung Diu 1 nhu dInh kern.
T' 1 biu quyt nhu sau:
Dng
Không dng
' kin khác

168.344.674 quyn biu quyt

Chim t 1 100% s c phAn cO quyn biu
quyt tham dv di hi

0 quyén biu quyt

Chim tS I 0% s c phAn có quyn biu
quy& tham dir di hi

0 quyên bieu quyt

ChMm t' I 0% s c phAn có quyn biu
quyt tham dij di hi

Thfr2: Min nhim thành viên Hi dng Quãn trl (HDQT)
Ngtthi trinh bay:
Ong Quách Vinh BInh — Trtr&ng ban KSNB & QLRR
Ni dung chi tiêt: Ti trinh mien nhim thành viên HDQT
Ngày 18/02/2021, Ong Benjamin Herrenden Birks cO dan xin t1r nhim chi'rc danh thânh viên 1-IDQT gri dn
trisâ Cong ly Co phân Ccx Din Lanh. Can cir Diem b Khoán 4 Diéu 24 Dieu I cong ty và Diem bKhoán I
Dieu 160 Lust Doanh nghi 2020, Hi dông Quán trj trInh Dai hi dong Co dong thông qua vic mien nhim
ch(rc danh thành viên Hi dông Quân trj dôi vol Ong Benjamin Herrenden Birks kê tr th?yi diem kêt thic Dai
hi dông Co dông ngày 30/03/2021.
T' lé biu quyt nhu sau:
Dng ,
Không dng
'' kin khác

168.344.674 quyên biêu quyêt

Chim t)' 1 100% s c phn có quyn biu
quyêt tham dr di hi

0 quyên biêu quyt

Chim t I 0% s c phAn có quyn biu
quyt tham dir dai hi

0 quyn biu quyt

Chim t' 1 0% s c phn có quyn biu
quyt tham dv dai hOi

Thu 3: Thông qua danh sách irng viên thành viên Hi dng Quán trl (HIQT) bu b sung thay th
cho thOi gian cOn 1i cüa nhim k' 2018 — 2022
Ong Quách VTnh Binh — Trtr&ng ban KSNB & QLRR
Nguô'i trInh bay:
Ni dung chi tiét: danh sách rng viên thành viên Hi dông Quãii trj (HDQT)
bâu bô sung thay the cho thai gian cOn Ii cüa nhim kS' 2018 — 2022
Theo thông báo cüa cong ty ngày 08/02/202 1 và 18/02/2021 v viec d cCr üng viên tham gia bAu b sung vào
vi trI thành viên HDQT cho thOl gian cOn Iai cia nhim kS' 2018 - 2022. Den 17 giO ngày 17/03/2021, cong ty
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dà nhn ducvc ha sa d
trl sau day:

cci,

cing cii ciia các iing viên tham gia bu ba sung vào vi trI thành viên Hi dông Quãn

1. Hç và ten: Alain Xavier Cany
Sinh ngày: 06/04/1949
Quôc tjch: Pháp
So CMND/Passport: 19FV06340
Dja chi thixông tr,:i: 59B/5, Ap Trung, Phuông Vinh Phii, Xã Thun An, Tinh BInh Di.rong
2. Ho và ten: HuS'nh Thanh Hãi
Sinh ngày: 30/04/1970
Quôc tich: Viêt Nam
So CMNDlPassport: 077070001799
DIa chi thuing tri: 24/22 Luang The Vinh, Phuong Tan Thói Hôa, Qun Tan Phii, Tp.Hô ChI
Minh, Vit Nam
3. Hç và ten: DaLe Hung
Sinh ngày: 09/06/1969
Quoc tjch: Vit Narn
So CMND/Passport: 035069001829
Dja clii thu'?ng tri: C16.04, Chung ci.x Parcspring, 537 Nguyen Duy Trinh, Tp.Thü Dr (Q2),
Tp.Hô ChI Minh, Vit Nam

Can cir Diu 24 Diu 1 cong ty, cong ty dã kim tra và xác nhân các (mg vién nêu trén dä dii tiêu chun Va
diêu kin dê tham gia bâu bô sung vào vj trI thành viên fli dông Quãn trj cho thai gian cOn lai ciia nhim k'
2018-2022.
Chiit9a doàn 1y kin Dai hi v vic thông qua danh sách (mg
quyêt nhs sau:

v tn thành viên HDQT trén, t) lé biu

Chim t 1 100% s
quyêt tham du dai hi

ca

Dang

168.344.674 quyên biêu quyët

Khong dang
'' kin

cci

ijiac

phn có quyn bi&u

0 quyên biêu quyét

Chim t I 0% ca phn có quyn biu
quyt tham di dai hi

0 quyên biêu quyêt

Chim t' 1 0% s c phn CO quyn biu
quyt tham dir dai hi

sa

,

S

Ong Quách Vinh BInh trmnh bay th l bu

cci.

Dai hi nht trI thông qua th l bu c(r và tin hành bu cCr.

Thir 4: Báo cáo tlnh hunh thrc hiên các ni dung ciia Nghj Quyt BHDCD ngày 15/5/2020 và d1nh
hir&ng phát triên Cong ty.
NgimOi trInh bay:
Ba Nguyn Thj Mai Thanh — ChU tjch HDQT
TOm t& ni dung:
1. Bôi cãnh chung: Nãm 2020, The giâi và Vit Nam dã trãi qua mt nãrn day biên dng và thách th(mc
khi dai dich Covid-19 hoành hành khàp noi lam dfrt gay chuôi san xuât toàn câu, gay ánh hizô'ng tiêu
crc dn scic khoê và kinh tê toàn the iO, i. Tuy nhiên, Vit Nam chiing ta ciing vó'i si,r quyêt 1it ciia
ChInh phii, sir dông lông cCia toàn the Nhân dan, dà vuçt qua nAm 2020 vói thành tIch kép là vcia
khong ché thành con bnh djch Covid-19 vi:ra dat dixçc miic tang tru&ng kinb té 2,91% trO thành mt
trong nhcing rnróc hiém hoi trên the gii dat duc tang tnrng kinh té trong näm 2020.
2. Kt qua kinh doanh nhóm REE dat 94% k hoach Doanh thu và hoàn thành 100% k hooch li nhun.
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3. Chuyên giao th h: thrc hin thành cong "Chuyn giao th h diu Iiành" vol vic bô nhim Tong
Giám Dôc Tap doan va hai Phó Tng Giárn D6c, tách bach hai vi trI Chü tjch và lông Giám Dôc tr
ngày 01/8/2020.
4. Tái cu trác hoat dng: nhu dà trInh bay trong báo cáo thxOng niën trang 59.
5. Ngunnhân hrc: Di cüng vOi Tái cAu trUe Tap doàn, b may t chIrc nhân su dä dircic hoàn thin, b
sung dê tiêp nhn va tip ti,ic v.n hành suon sé. Tr ngày 01/01/2020 b may mài vói nhiêu vi tn chü
chôt duqc tuyên ding, bO nhim.. vài n&n tang kiên thüc, k näng và Ca kinh nghim.
6. C tire: Hi dng Quân trj d xuAt Di hi dng C dông khong chia c tirc näm 2020 nh&m miic tiêu
tai dâu ti.r toàn b IQi nhun dé dam báo nguôn von dau tir cho các dr an trong linh vi,rc din, nLrâc Va
bat dng san trong näm 2021 và các näm tiép theo.
7. Khoach 2021
/ M& rng dâu ti.r, thâu torn phát trién chiêu rng và chiêu sâu trong tat cã 3 linh vi,rc Co din
lanh, Bat dng san, ha tang Din,
/ Ct'ing cô vá không ngirng hoàn thin co ch& qui trinh kinh doanh, co câu kinh tê tài chInh
v&ng manh.
Thu 5: Báo cáo kt qua kinh doanh nám 2020 (dã dirçrc Cong ty Ernst & Young kim toán) vã các chi
tiêu k ho3ch kinh doanh nãm 2021
Ngi.r&i tninh bay:
Ong Hu'nh Thanh Hâi — Tong Giám Dc
Ni dung chi tit: Báo cáo hoat dng 2020 và ké hoach kinh doanh 2021
Tom tAt kt qua kinh doanh hçp nh&t nm 2020 cüa nhOm Cong ty C phAn Co Din Lanh (dã &rgc Cong ty
Ernst & Young kiém toán) và ké hoch kinh doanh narn 2021 nhr sau:
Kt qua kinh doanh nAm 2020:
• Doanh thu thuAn
• Lçri nhun sau thud

5.600,3 t dng, tang 15,5% so vOi 2019
1.627,9 t dng, giâm 0,6% so vài 2019

K hoach kinh doanh nàm 2021:
• Doanh thu thuAn
• LQi nhuân sau thus

6.933,7 t' dng, tang 23,8% so vó 2020
1.768,9 t' dng, tang 8,7% so vói 2020

Thr 6: Báo cáo hot dng cüa Uy ban Kirn toán tr'c thuc Hii dng Quãn trl
Ngthi trInh bay:
Ong Dang Hông Ian — Thành vién HDQT, Tnr&ng Uy ban Kiêrn toán
NOi dung chi tiét: Báo cáo hoat dng näm 2020 cUa Uy ban Kiém toán

Thu 7: Sfra di, b$ sung Quy ch ni b v quân trj cong ty
Nguii trInh bay:
Ong Quách Vinh BInh — TruOng ban KSNB & QLRR
Ni dung chi tiêt: Th trInh sra dôi, bO sung Quy chê ni b ye quãn tn cong ty
HOi dng Quãn tn trInh Dai hOi dng C dông phé chuAn nOi dung sira di, b sung Quy ch nii b v quàn
tn cOng ty nhi.r dInh kern.

Thfr 8: Quy ch hot dng cüa Ht dông Quán tr!
Nguôi trInh bay:
Ong Quách Vinh BInh — ThrOng ban KSNB & QLRR
Ni dung chi tiêt: Tr trinh Quy ché hoat dtng ciia Hi dông Quán trj
Hi dng Quãn tr trInh Dai hi dng C dông thông qua ni dung Quy ch hoat dng cüa Hi dng Quãn trj
Cong ty Co phân Co Din Lnh nhi.r tài Iiu dinh kern.
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Thi.r 9: Phirong an phân phi lçi nhun nAm tài chinh 2020 và k hoch cô tirc nãm 2021
NgirOi trInh bay:
Ong Nguyen Ngoc Thai Binh — Thành viên HDQT
Ni dung chi tiêt: T trInh Phuong an phãn phôi lgi nhun 2020 và ké hoch
Co trc 2021.
Hi dng Quân trj trInh Dai hi dng C dOng các ni dung v:
Phirong an phân phi lçi nhun näm 2020
- Lo'i nhun sau thu näm 2020 (1)

£VT• VND
1.628.076.208.584

- Trir lai nhuân cOng ty LDLK 2020 hcip nht theo phirong pháp vn chU sO hUu

(914.775.593.286)

- C trc cong ty LDLK nhn bAng tin näm 2020
- LQinhuân thrqc phán phi näm 2020

365.326.957.907
1.078.627.573.205

- Chi trâ c t1rc bAng tin näm 2020 (2)
- Loi nhun 2020 con Ii sau khi phân phi (1) —(2)

0
1.628.076.208.584

Cei tfrc nãm 2020:
Hi dng Quán trj d xut Di hi dng C dOng khong chia c tác näm 2020 nhAm m',ic tiêu tái dAu tu toàn
b lçri nhun dê dam bào nguOn von dau tii cho các di,r an trong linh virc din, rnthc và bat dng san trong näm
2021 sau khi tái cau tri'ic cac linh vrc hoat dng kinh doanh cCa REE theo mO hInh cong ty holding.
K hoach ci tirc nãm 2021:
Nhäm dam bao nguôn von tu co cho viec däu tu, phat trién cac du an mo, Hi dong Quan tn de xuât Dai hôi
dong Co dông Uy quyên cho Hi dông Quàn tn quyét djnh mrc chi trâ Co trc phü hçxp cho nãm 2021 dê gi
lai mt phân hoc toàn b lqi nhun dê tái dâu tii cho CáC ké hoach phát trién cüa cOng ty.

Thir 10: Thu Lao HDQT và các Uy ban trc thuc
Ngui trInh bay:
Ong Nguyen Ngc Thai BInh — Thành viên HDQT
Ni dung chi tiêt: T trInh thi lao HDQT và các Uy ban trirc thuc näm 2020
Hi dong Quàn trl báo CO v th lao Hôi dOng Quân trj va cac Uy ban tnrc thuc näm 2020, và dé xuât cho
nãm 2021 nhusau:
-

Thu lao dã chi trong nãm 2020:
Tong thu lao dã chi cho Hi dng Quán tr va cac TiJy ban trVc thuc trong näm tài chInh 2020 là
4.4 10.000.000 dông.
D xuãt cho nãm 2021:
Tong thà lao cüa Hôi dOng Quân trj và các Uy ban trrc thuc Hi dOng Quân trj là 7.200.000000
dông.

Thu 11: Phirong an sfr diing cô phiu qu5
Ngixi trInh bay:
Ong Nguyn Ngoc Thai BInh — TV.HDQT
Ni dung chi tiêt: T trInh Phuong an scr dvng CO phiêu qu
Nh&m khuyn khIch, dng viën nhãn vién quàn l', dng thôi to sr gAn kt vOi hiu qua hoat dng và sç phát
triên ben vung cüa cOng ty, Hi dOng Quân tn trinh Dai hi dong Co dOng phuong an sir ding cO phiêu qu5'
dê bàn giá uu dãi cho nhân viên nhir sau:
1- Ten c phiu: C phiu Cong ty C phAn Co Din Lanh
2- Ma chirng khoán: REE
3- Loai cO phiêu: Co phiêu phO thông
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Mnh gia cO phiêu: 10.000 dông/cô phiêu
lông sO cô phiêu dã phát hành: 310.058.841 cO phiëu
So 1ung co pliiu dang luu hành: 309050.926 cO phiéu
Tong so cô phiéu qu5 nam giti truóc khi t1c hin giao djch: 1.007.915 cô phiêu
lông so lucrng co phiêu qu5 dãng k ban: 1.007.915 cô phiu
lông giá tn dang k' bàn theo rnnh giá: 10.979.150.000 dong
l' 1 dang k ban (tong so ltrc'ng Co phiêu qu dang k ban/sO hrgng cô phiéu dang luu
hành): 0,33%
Mic dIch bàn c phiu qu5': dung c6 phiu qu d bàn giá u'u däi cho nhân viên quán 1 có
thành tIch kinh doanh xuât sac.
Phisong thrc giao djch: chuyên quyën sO hu qua Irung tam Luu k' Chtrng khoán Vit Nam
(VSD).
Nguyen tc xac dnh giá: giá ban c djnh là 10.000 dng/c phiu
Thai gian dr kin giao djch:
• Dct 1: trong Qu' 01 näm 2022
• DQt 2: trong Qu 01 nãm 2023

Hi dng Quàn trj trinh Dai hi xem xét thông qua:
• Phucrng an sCr thing c phiu qu9 nêu trén; và
•• Uy quyén cho Hi dtng Quán trj: quyt djnh danh sách và so luvng cO phiêu nhân viên duçic mua tr.
vic ban cô phiu qu vo,i giá u'u däi cüa tlrng dçt, thirc hin toàn b các cong vic và các thu tic lien
quan vó,i CáC ca quan ch(rc nãng nhi.r IJy ban Cháng khoán Nhà nithc, S Giao djch chUng khoán,
Trung tam Ltru k' Chrng khoán Vit Nam, ... theo dung các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
C - Tháo Iuân:
Câu hOi 1: Hot dng rnãng nro'c nàm 2020 vw9t k hoch, có phãi khi 1p k hoch ban diu hành
không tinh den giá nirOc tang? (MSCD: 000489)
Giài dáp cUa ChU toa doàn:
Hoat dng máng nuó'c nAm 2020 vuçt ké hoach là nha:
— San hrcmg và giá nuâc tang theo l trInh.
— Co thoái vn cOng ty phân ph6i ni.róc ô' Ha Ni (Igi nhuan thu v khoáng 12 t3' dong).
— Näm tnrc, nhà may nthc Song Dà gtp sir c ãnh hixOng dn doanh thu, lçii nhun. Näm nay
(2020) nhà may hoat dng bInh thuOng.
Câu hói 2: Các khoãn dâu tir vào nhà may din tfr nàm 2017 hin dang dtrçc vn hành ra sao? (MSCD:
008654)
Giái dáp cCia Chü tça doàn:
— Trong báo cáo thuang niên, mi nhà may din du cO th hin chi tit hiu qua hoat dng.
— Näm 2020, Igi nhuan sau thug ngành din dat 670.4 t' dng.
— Mü'c sinh lOi 0 mt s nhà may din chixa dat k vçng 15%. Chu kS' thUy vAn biên dOi theo 4-5
nArn. NArn 2019 là nAm thap diem, NAm 2021 nAm trong chu kS' di len, krgng mija nhiêu cho
thây dâu hiu khO'i sAc.

Câu hOi 3: Doanh thu và lcri nhuân mãng co diên lanh và din së tang trirng ra sao trong 3 nAm tOi?
(MSCD: 008654)
Giài dáp cüa Ch toa doán:
— Nh.r dA tnInh bàytrong báo cáo cüa Tng giám dc, hoat dOng kinh doanh màng ca din lanh
phu thuôc rat nhiêu vao linh vi,rc bat dng san, djch vii du ljch, thiiang mai tai Vit Nam. NAm
vaa qua, các linh v'rc nay cham Ii. Các chü dâu tu khOng mun du tu hoc du'a di,r an vào hoat
dng vi khOng có khách du lich do dich Covid-19. Ngoai ra, cAc chInh sAch và thu tyc v dat dai
cOn nhiêu khó khAn.
— NAm qua, REE dang tp trung hon vào 2 (hai) linh vrc ma có djch chuyn tIcli cixc:
o Nang luçing mt trOi (rooftop solar và solar farm): Màng ca din có doanh thu tot
phân khuc nay.
6

o

Các bất động sản khu công nghiệp (KCN): hiện đang có xu thế chuyển dịch nhà máy
đến Việt Nam – REE định hướng mảng cơ điện lạnh và năng lượng mặt trời vào KCN.
Nếu đại dịch Covid-19 qua thì tỷ lệ tăng trưởng ở mảng cơ điện lạnh và điện dự kiến sẽ
duy trì ở mức 10-15%/ năm.

Câu hỏi 4: Tại sao REE lại thoái vốn QTP khi công ty này sắp đi vào giai đoạn chia cổ tức cao? Liệu
REE có thoái vốn PPC hay không? (MSCĐ: 000032)
Giải đáp của Chủ tọa đoàn:
− Đối với QTP, nhà máy nhiệt điện này nằm ngay mỏ than. REE đã đầu tư vào QTP 7-8 năm, chỉ
được chia cổ tức 1 lần. Ban đầu chúng tôi đánh giá nhiều tiềm năng, tuy nhiên vì: (1) Quản trị ở
nhà máy chưa tốt, và hiện nay đã được cải thiện nhiều, (2) Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu của REE tại
QTP <10%; (3) REE đang chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng sạch. Lúc này, giá
cổ phiếu trên thị trường tốt, vì vậy REE đã quyết định thoái vốn.
− Đối với PPC, chúng ta đầu tư ở thời điểm rất thích hợp; vị trí nhà máy PPC cũng rất thuận lợi.
PPC hoạt động nhiều năm, nhiều kinh nghiệm quản lý. Dây chuyền cũ 400MW (Liên Xô cũ) và
dây chuyền mới 600MW (G7) đều hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liền, REE được chia cổ tức
rất khá. Vì vậy, hiện tại, HĐQT quyết định vẫn tiếp tục giữ cổ phiếu PPC.
Câu hỏi 5: Chính sách chia cổ tức của REE ở các năm tiếp theo? REE có kế hoạch phát hành cổ phiếu
để có thêm nguồn lực cho mảng năng lượng tái tạo không? (MSCĐ: 000032)
Giải đáp của Chủ tọa đoàn:
− Ở thời điểm hiện tại và trong 1-2 năm tới, sẽ có nhiều cơ hội để REE mua lại dự án ở cả 3 lĩnh
vực điện – nước – bất động sản. Vì vậy, năm 2020 HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức và có
thể năm tới chúng ta cũng sẽ không chia cổ tức hoặc sẽ chia 1 tỷ lệ nhỏ, toàn bộ lợi nhuận sẽ
được dùng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư khi cơ hội đến.
− Trong tương lai, REE cũng có thể phát hành cổ phiếu huy động vốn tại các công ty holding
Điện, Nước và BĐS.
Câu hỏi 6: Kết quả kinh doanh của nhà máy Thượng Kon Tum (TKT) ra sao nếu trong năm nay không
quyết toán giá điện kịp? (MSCĐ: 000032)
Giải đáp của Chủ tọa đoàn:
− Nhà máy TKT gồm 2 tổ máy: Tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào 1/4/2021 và tổ máy 2 sẽ
phát vào 6/4/2021.
− Giá điện đã được phê duyệt tại hợp đồng PPA là 912 đồng/kwh, giá này được định ra trên cơ sở
tổng mức đầu tư được lập từ đầu dự án. Đây là giá điện tạm thời.
− Hiện tại, VSH đang khẩn trương làm kiểm toán với mức đầu tư được thống kê sơ bộ ~9.500 tỷ
đồng. Khi có kết quả kiểm toán sẽ trình duyệt giá mới, dự kiến áp dụng vào tháng 8/2021. VSH
sẽ xin cơ chế giá Profile 1.2 cho 10 năm đầu khai thác thương mại để đảm bảo dòng tiền trả nợ
(sau 10 năm, Profile sẽ được điều chỉnh về 0.8 để balance lại Profile 1.0).
Câu hỏi 7: Xin vui lòng cho biết kế hoạch CAPEX cho năm 2021; cụ thể CAPEX cho từng mảng; và kế
hoạch huy động vốn 2021. (MSCĐ: 004668)
Giải đáp của Chủ tọa đoàn:
− 3 dự án điện gió gồm: 1 Dự án ngoài khơi V1.3 tại Trà Vinh với tổng vốn đầu tư 87 triệu USD
(cơ cấu vốn 30-70, công ty đã có hợp đồng vay với VCB), 2 dự án điện gió trên bờ được phát
triển ở Thuận Bình (Phú Lạc 2, Lợi Hải 2) với tổng vốn đầu tư dự kiến 80 triệu USD (cơ cấu
vốn 25-75, công ty đang thu xếp vốn với IFC). 3 dự án này phải hoàn thành COD trước
31/10/2021 để có giá fit 9.8 cent USD/ Kwh (đối với dự án ngoài khơi) và 8.5 cent USD/Kwh
(đối với dự án trên bờ).
− Ngoài ra, REE tiếp tục phát triển dự án điện mặt trời áp mái: 86 MWp (năm 2020), 60 MWp
(năm nay), cơ cấu vốn 30-70. REE đã có cam kết cho vay của ngân hàng.
− Ngoài phần vốn tự có, REE còn dùng các phần cổ tức từ các mảng điện – nước để làm vốn đối
ứng. Năm 2021, REE chưa có kế hoạch huy động vốn.
Câu hỏi 8: Do COVID kéo dài cung đã vượt cầu trong mảng điện dẫn đến việc EVN thông báo giảm
mua điện không theo cam kết nhằm đảm bảo an toàn cho lưới điện. REE đánh giá việc này
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gay tác dng dn REE nói riêng và ngành din noi chung trong nám 2021 Va CáC nãm sau
th nào? (MSCD: 004668)
Giâi dáp cUa ChCi tça doàn:
— Tr 5 näm nay, nganh din dà dira ra chInh sách: thj tru6ng phát din canh tranh, th tnràng mua
bàn si canh tranh, thj trtrà'ng bàn lé canh tranh. Hién t?i dang a th truôngmua ban si canh tranh
va hoat dng thong di n vi cung va câu ti.rong d6i can bang vói nhau. Tat cá các nhà may din
së kI hgp dông mua ban din vOi EVN & mt ti l nhât djnh; ti l con lai sa buy dng tr thj
trtrOng din. Khói dng là 10% cho thuy din va nhit din. Sau do tang ti 1 nay len 20%. Tuy
nhiên, khi thüy dién kinh doanh có lOi, EVN diéu chinh thcy din chi tham gia thj truông din
10%, 90% cOn Lai là theo hçp dông (giá h9p cong chi bang -l/3 giá thj tri.r&ng). DOi vó.i nhit
din thI EVN dieu chinh t' l tham gia thj trhOng là 20%, 80% là theo hçp dông.
— Rieng ving Ninh Thun, cOng sut bj c&t có lüc len t&i 50%. Gi& cao dim khOng cOn là khung
giO tt'r 9-1 lh, ma là ttr sang s&m, do dà cO phân phi trcY cüa din mt tr&i khi mt tr&i len cao.
— K hoch truyn tái choa duçc phan b hçp l. ChInh sách thay di (cong suit chay cho phép)
lam nhiêu nhà dâu ti' khó khãn muon ban di,r an. Van ce cung câu & mien Nam tam on hon.
Câu höi 9: Tai sao doanh thu 2021 mãng din tAng 36.6% nhrng 19i nhun lai giãm? Co phãi TKT b
l không? (MSCD: 005092)
Giâi clap cUa Chü tça doàn: K hoach lçii nhun giàm là do:
— Nhà may Thác Ma khong cO ni.róc.
— K hoach PPC giãm clang k&do EVN dA dn cho PPC rt lón vào nAm ngoái. Nén nAm nay,
EVN dA ha ké hoach xuông thâp.
— Mt s nhà mAy din ching ta dã du tir nhung chi.ra thra vào khai thAc. Hy vong tInh hInh së
khA quan hcm vào nam 2022.
Câu hOi 10: Etown 6 dir kin hoàn thành khi nào? Di an etown 6 dir kin dóng gop doanh thu bao
nhiêu vào REE? (MSCD: 005092)
GiAi clap cüa ChCi t9a doàn:
— Theo k hoach, Etown 6 se hoàn thành vào cu6i quI 1/2023. Giá thué trung bInh dir kiên
20USD/rn2, doanh thu môi nAm 10 triu USD.
CAu hOi 11: SGR có nhiu dy an. Tin d nhir th nào? REE cO mua them c phiu tai SGR hay không?
(MSCD: 005092)
GiAi clap cOa ChO toa doàn:
— REE chira cO k hoach mua them c phn SGR. REE së tp trung giAi qu)'t cAc vn d phAp l,
các vAn dé ton dçng khác cia cAc dij An mA SGR clang có.
Câu hOi 12: Kt qua kinh doanh quI I cüa REE th nao? (MSCD: 001555)
GiAi clAp cCia Chü ta doAn:
— Kêt quA kinh doanh (KQKD) qu 1/2021 cüa mAng ha tAng din, nirOc và bat dng sAn là khA
quan, thong du'ong ké hoch dé ra. Rieng rnAng co din Ianh, KQKD dâu nAm chua dat do tinh
hinh Covid vA mAng nay thurng chm & dâu nAm do nghi Tét.
hOi 13: PEE Land hin nay có bao nhiêu dir An, nm & tinh thành nào? K hoch doanh thu - lç'i
nhuân REE Land là bao nhiêu? (MSCD: 004306)
GiAi clAp cOa Chü t9a doàn: REE Land clang cO cAc dir An sau:
— Etown Central (1 DoAn VAn Ba): clang khai thAc.
— DAt ô Hoc Môn: cOn vu&ng mt s thA tVc phAp l' chua thA hoàn thin. REE Land sA thanh 1'
trong nArn nay.

Cau

Câu hôi 14: Tôa nhà Etown 5 t l 1p dAy là bao nhiêu? Giá thuê bmnh quân là bao nhiêu? (MSCD:
004306)
thAi clAp ciia ChO tça doAn: Tai tOa nhà Etown 5, REE dOng 2 tAng, cOn Iai là cho thuê. TS' I lAp dày là 1 00%.
Gia thuê binh quân là I 8+5+VAT.
cau

hOi 15: Mãng EPC Solar 2021 the nào? K hoch 2021 nhir th nào so vOi nAm 2020? (MSCD:
007213)
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Giài dap cüa ChCi tQa doàn: Hin dang chi chInh sách giá, k hoach näm 2021 së hoàn thành 60 MWp.
Tt Ca cac câu hói, cac vn d thão lun lien quan dn cac ni dung chInh nêu trên dã dtxçc Chc tça doàn Va
dai din Ban diêu hành Cong ty giái dáp, trã läi cho cô dong ngay t?i Dai hi.
D — Biu quyt thông qua các vn d ti D3i hi
Kt thác phAn thào lun, C dông tham dtr Dai hi tin hành biu quyt thông qua các báo cáo và các t trinh.
Lüc 9 gRi 47 phüt, Ban t6 chrc cp nht tInh hInh c dông tham dii dai hi và tham gia biu quyt các vn d
tai dai hôi nhi.r sau Tong SO CO dOng tham du dat hn Ia 236 co dong, dai dtên cho 226 282 299 co phieu
chiêm t' trçng 73,22% trên tong so cô phiêu CO quyén biêu quyêt dang liru hành.
Sau day là báo cáo kt qua biu quyt cho trng vn d:
1. Báo cáo tInh hinh thirc hin cac ni dung cüa Nghj Quyt DHDCD ngày 15/5/2020 và djnh hlrfrng
phát trin Cong ty
Dai hii dng C dông thông qua báo CáO tInh hInh thrc hin CC ni dung cüa Nghj Quyt DHDCD ngày
15/5/2020 và djnh hi.r&ng phát triên Cong ty nhi.r sau:
Ding
Khong dng ,
" kin khác

226,282,299 quyên biu quyt

Chim t 1 100% s c phn CO quyn biu
quyt tham dii dai hi

0 quyên biu quyt

Chim t 1 0% s6 c phn có quyn biu
quyt tharn dr dai hi

0 quyên biu quyt

Chim t' 1 0% s CO phn Co quyn biu
quyt tham dij dai hi

2. Báo cáo kt qua kinh doanh nám 2020 (dâ dirçrc Cong ty Ernst & Young kiêm toán) Va CáC cM tiêu
k hoach kinh doanh näm 2021
Dai hi ding c6 dông thông qua báo cáo kt qua kinh doanh nãrn 2020, báo cáo hçrp nht dã dt.rçrc Cong ty
Ernst & Young kiêrn toán Va CC chi tiêu kê hoach kinh doanh näm 2021 nhu sau:
Dng
Không dng
' kin khác

226.282.299 quyn biu quyt

Chim t 1 100% s c phn Co quyn biu
quyét tham dr di hi

0 quyn biu quyt

Chirn t' 1 0% s c phn có quyn biu
quyt tham dij dai hi

0 quyn biu quy&

Chim t' l 0% s c phn có quyn biu
quyt tharn dr dai hi

3. Sfra di, bô sung Quy ch ni b ye quan trj cong ty
Dai hOi dã nhât trI thông qua ni dung s&a di, b sung Quy chê ni bO v quân trj cong ty vói t l biu quy&
nhi.r sau:
Dng
Không dng
"i' kin khác

217.625.816 quyen biêu quyêt

Chim t' l 96,17% s c phAn co quyen .ieu
quyet tham dr dai hi

.
8.656.483 quyOn biêu quyêt

Chim t' l 3,83% s c phn có quyn biu
quyt tham d dai hii

0 quyên biéu quyét

Chim t 1 0% s c phn CO quyn biu
quyEt tharn d dai hi

•1

4. Thông qua Quy ch hot ding cüa HBQT
Dai hi dng C dông thông qua Quy ch hoat dng cüa Hi dng Quán trj Cong ty C phn Co Din Lnh
vri t' I biêu quyêt nhu sau:
Dng
226.282.299 quyn biu quyt
Không dng

Chirn t' lé 100% s c phAn có quyn biu
quyêt tham d dai hi

0 quyii biu quyt

Chim t l 0% s6 c phn có quyn biu
quy& tham dr di hi

0 quyn biu quyt

Chim t' 1 0% s c phAn có quyn biu
quyt tham dr dai hi

' kin khác

5. Phirong an phân phôi lçri nhun, c tüc chi trã nãm 2020 và kê ho3ch cô tue nãm 2021
Dai hi dng Co dông nht trI thông qua phucmg an phân ph6i lçi nhun, c trc chi trâ näm 2020 và k hoch
cô t(rc näm 2021 vài t' 1 biéu quyét nhu sau:
Dtn g '
Khongdongy
' kin khác

184.779.300 quyên biêu quyêt

Chim t l 81,66% s c phn cO quyn biu
quyêt tham dr dai hi

.
41.502.999 quyen bieu quyet

Chim t" lê 18.34% s c phn cO quyn biu
quyet tham dr dal hçi

0 quyên biêu quyêt

Chim t. 1 0% s c phn có quyn biu
quyêt tham dr di hi

6. Thu lao HDQT vã các Uy ban trçrc thuc
Di hi dã nht trI thông qua vói t' I biu quyt nhr sau:
Ding ,
226.282.299 quyên biu quyt

Chim t 1 100% sé c phAn có quyn biu
quyét tham dir dai hi

0 quyén biéu quyêt

Chim t 1 0% s c phn có quyn biu
quyêt tham dr dai hi

0 quyên biêu quyt

Chiôm t' 1 0% s ci phn cO quyn biu
quyêt tham dij dai hi

Không dng
"i' kin khác
7. Phu'ong an sir dçing cô phiêu qu

Di hi dã nht tn thông qua Phtio'ng an sr ding c phiu qu5 nêu trén và üyquyn cho Hi dng Quãn trj:
quyét djnh danh sách va so 1i.rcng Co phiéu nhân vién ducrc mua tir vic ban cô phiêu qu' vâi giá iiu dãi cüa
tirng dçit, thrc hin toân b các cong viêc va các thu tVc lien quan vOi cãc co quan chrc nãng nhu Uy ban
Chü'ng khoán Nhà nu'Oc, SO Giao dich chng khoán, Trung tam Luu k' Chüng khoán Vit Nam, ... theo dtng
các quy djnh cua pháp 1ut hin hành.
T' l biu quyt:

Dtn g '
Khongdongy
" kin khác

207,230.8 15 quyén biêu quyêt

Chim t 1 9 1,58% s c phn có quyn biu
quyêt tham dr di hti

.
19.051.484 quyen bieu quyet

Chim t' lé 8 42% s c phn có quyn biu
'
quyet tham d di hçl

0 quyén biêu quyêt

Chim t' 1 0% s c phn có quyn biu
quyét tham dv dai hi
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8. Kt qua bu b sung thay th thành viên HDQT cho thôi gian con lai cüa nhim k' 2018 —2022
Ban kim phik báo cáo kt qua bu bi sung thay th thành viên HDQT cho thai gian con li ca nhim k'
2018 —2022 nhu sau:
T6 ng s phiu bu hçrp l

T t % phiêu bu

1. Ong Hu'nh Thanh Hal

204.832.557

99,00%

2. Ong D Lê Hung

202.760.392

98,00%

3. Ong Alain Xavier Cany

202.722.564

97,98%

Ten üng cu viên

Khoàn 3 Diu 148 Luât Doanh nghiep 2020 quy dinh: Vic biu quyt bAu thành viênHi dng quán trj phái
thu'c hien theo phtxcmg thi.rc bAu don phieu, theo do m6i cô dong co tong so phiu biêu quyet ti.rong ung voi
tong so cô phân si hctu nhân vài sO thành viên dupe bàu ciia Hi dông quán trj và cô dOng có quyên don hét
hoãc mt phân tong sO phiêu bâu cua minh cho mt hoãc mpt so tmg cu viên Ngurcn trung eli thanh vien HOi
dông quàn irj duqc xác djnh theo so phiu bâu tInh tr cao xuông thâp, bat dâu tir üng cur viên có so phiêu bâu
cao nhât cho den khi dü sO thành viên quy djnh tai Diêu 1 cong ty. Tnthng hcp có tir 02 urng cr vién trO len
dt cüng sO phieu bâu nhu nhau cho thành viên cuoi càng cüa Hi dông quãn trj thI së tiên hành bâu Iai trong
so các i.'rng ccr vién có so phiêu bâu ngang nhau hoc 1ra chpn theo tiêu chI quy djnh t3i che bâu ccr hoc Diêu
1 cong ty.
Can cur vào kt qua bu cir, cac áng cir viên trén dã dupe Dai hi tin nhiêm là ngu1i di din cho cô dOng
tham gia vao Hi dOng Quãn trj cho th&i gian cOn Iai cüa nhim kS' 2018-2022.

PHAN III — NGH! QUYET DAI HQI DONG cO DONG THU1NG NIEN TAI KHOA 2020
Can cr k& qua biu quyt & trên, kt qua kim phiu bAu thành vien Hi dng Quàn frj cho thi gian cOn 'ai
cña nhim k' 2018-2022 và Diêu 20 Diêu 1 Cong ty, cac ni dung sau dày dirçic Dai hi dông Co dOng thông
qua:
Thu 1: Sfra CMi, b sung Diu l
Dai hi dng C dong phe chun sCra di, b sung Diu 1 nhtr dInh kern.
Thu 2: Min nhim thành viên HGi ding Quãn trl (HBQT) và thông qua danh sách rng viên bâu bô
sung thay the thành viên HDQT cho thOi gian cOn 131 cüa nhim kS' 2018 — 2022
Di hi dng Ci dOng thông qua vic min nhirn churc danh thành viên HDQT di vó.i Ong Benjamin
HerrendenBirks ké tur thOi diem ket thüc Dai hôi dong Co dông ngày 30/03/202 1, và thông qua danh sách ung
viên bâu bô sung bô sung thay the thành viên HDQT cho th0i gian cOn Ii cüa nhim k' 2018-2022:
1. Hp và ten: Alain Xavier Cany
Sinh ngây: 06/04/1949
Quoc tjch: Pháp
So CMND/Passport: 19FV06340
D:a chi thuOng tru: 59B/5, Ap Trung, Phi.rOng Vinh Phü, Xä Thun An, Tinh BInh Ducmg
2. Hp và ten: HuS'nh Thanh Hài
Sinh ngày: 30/04/1970
QuOc tich: Viêt Nam
So CMND/Passport: 077070001799
Dja chi thung trü: 24/22 Luoug The Vinh, Phir&ng Tan Thói HOa, Qun Tan Phi, Tp.Hô ChI
Minh, Viêt Nam
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3. Hç và ten: Do LO Hông
Sinh ngày: 09/06/1969
QuOc tich: Viêt Nam
So CMND/Passport: 035069001 829
Dja chi thuOng trô: C16.04, Chung cir Parespring, 537 Nguyen Duy Trinh, Tp.Thô Drc (Q2),
Tp.Hô ChI Minh, Vit Nam
Thu 3: Báo cáo tInh hInh thic hin các ni dung cüa Ngh Quyt DHDCD ngày 15/5/2020 và dnh
hwrng phát triên Cong ty.
Thir 4: Báo cáo kM qua kinh doanh näm 2020 (dä dirqc Cong ty Ernst & Young kim toán) Va CC chi
tiêu k hoach kinh doanh nám 2021
Kt qua kinh doanh nàni 2020:
•

Doanh thu thuAn

•

Lçri nhun sau thus : 1.627,9 t c1ng, giám 0,6% so vài 2019

: 5.600,3 t dng, tang 15,5% so von 2019

K hogch kinh doanh näm 2021:

Thu 5:

Doanh thu thun

6.933,7 t dng, tang 23,8% so vói 2020

Lçi nhun sau thus

1.768,9 t dng, tang 8,7% so vâi 2020

Sfra di, bô sung Quy ch ni b ye quãn trj cong ty

Dai hi dcng C dông phé chun sra dii, b sung Quy ch ni bô v quàn tr cOng ty nhu ctInh kern.
Thu 6: Thông qua Quy ch hot dng cüa HDQT
Dai hi dng C dong thông qua Quy ch hoat dng cüa Hi dng Quãn trj COng ty C phn Ca Din Lnh
nhi.r tài 1iu dmnh kern,
Thu 7: Phtro'ng an phán phM Içri nhun, c$ ttrc chi trã näm 2020 và k hoch c tIrc nám 2021
Phuo'ng an phãn phi lqi nhun nAm 2020
DVT 'WD
- Lyi nhun sau thud nám 2020 (1)

1.628.076.208.584

- Tth lçri nhuân cOng ty LDLK 2020 hçrp nht theo phuong pháp vn chü sà h0u

(914.775.593.286)

- C nrc cOng ty LDLK nhn bAng tin näm 2020
- Lçi nhun thrçc phân phi nám 2020
- Chi Ira c the bAng tin näm 2020 (2)

- Loi nh4n 2020 cOn 1i sau khi phãn phi (1) — ( 2)

3 65.326.957.907

1.078.627.573.205
0

1.628.076.208.584

Chi trã Co trc nám 2020:
Dai hi dngC dông nht trI khOng chia c the nãm 2020 nhAm miic tiêu tái du tir toàn b li nhun d darn
báo nguOn vOn dãu ni cho các dr an trong linh virc din, ni.rO'c và bat dng san trong nãrn 2021 sau khi tái câu
trác cac linh vise hoat dông kinh doanh ci'ia REE theo mO hInh cong ty holding.
K hoach c tuc nãm 2021:
Nhäm dam báo nguôn vOn tr cO cho vic dau tir, phát triên các dir an mâi, Co dông üy quyOn cho Hi do9
Quán trj quyêt djnh mi.'rc chi trâ CO the phô hcrp cho näm 2021 dé giU' lai rnt phân hoc toàn bO I9'i nhun de
tái dâu ni cho các kO hoach phát triên cüa cong ty.
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Thu 8: Thu lao HDQT va cac Uy ban trlc thuc
Dai hi dng C dông phé chun thu lao cho näm tài chInh 2021 ma Hi dng Quân trj và các Uy ban trrc
thuc thrçc hming là 7.200.000.000 dông.
Thir 9: Phiwng an sir diing c phiu qu
Dai hi dng C dOng phê chun phlioTig an s& ding c phiu qu5' nhu sau:
+ Phtrang an sir dicing Co phiêu qu;
I- Ten cô phiéu: C phiu Cong ty Co phn Co Din Lanh
2- Ma chrng khoán: REE
3- Loi cô phiêu: CO phiêu phô thông
4- Mnh giá cO phiêu: 10.000 dônglcô phiêu
5- TOng so cô phiêu dã phát hành: 3 10.058.841 cô phiêu
6- SO krpng co phiéu dang hxu hành: 3 09.050.926 cO phiêu
7- Tong so cô phiêu qu nàm gi tnthc khi thijc hin giao djch: 1.007.915 cô phiêu
8- TOng so lung c phiu qu dang k' ban: 1.007.915 cô phiu
9- Tong giá frj dang k ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dông
10- T' lé däng k' ban (tng so hiqng Co phiêu qu9 dang k' bánlsô krqng cô phiôu dang km hành):
0,33%
11- Miic dIch ban c phiu qu9: dfing c phiu qu5 d bàn giá u.0 dãi cho nhân viên quàn l có thành
tIch kinh doanh xuât sac.
12- Pht.rong thrc giao dlch: chuyên quyên s& httu qua Trung tam Ltru k' Cht:rng khoán Vit Nam
(VSD).
13- Nguyen tAc xác djnh giá: giá bàn c djnh là 10.000 dng/c phiu
14- Th&i gian dtr kiên giao djch:
DQ1 1: trong Qu 01 nãm 2022
Dpt2:trongQu'01 näm 2023
+ Uy quyên cho Hi dng Quãn trj: quy& djnh danh sách và sO krcrng cô phiêu nhân viên thrcic mua tr
vic ban cô phiêu qu5 vói giá tru dãi cüa ttrng dçt, thijc hin toàn b cac cong vic và các thu t%ic lien
quan vâi CáC co quan chi:rc näng nhu Uy ban Chng khoán Nhà nrcc, Sâ Giao djch chrng khoán,
Trung tam Li.ru k' Ching khoán Vit Nam, ... theo dung các quy djnh cta pháp 14t hin hành.
Thir 10: Kt qua bâu b sung thay th thành viên HDQT cho thôi gian con li cüa nhiêm k 2018 —
2022
1. Ong Alain Xavier Cany — Thành viên HDQT
2. Ong HuS'nh Thanh Hâi — Thành viên HDQT
3. Ong Do Lé Hung — Thành viên HDQT doe 1p
Dai hi dng c dong Cong ty C phn Co Din Lanh tài khóa 2020 dä thành cong tt dp và kt thü luc 11
giO 40 phut ngày 30/03/2021.
Nghj quyt Dai hi dng c dOng Cong ty C phAn Ca Din Lnh tài khóa 2020 t chtrc ngày 30/Q021 tai
Hi tnxOng tOa nhà e.town, s 364 Cong HOa, P.13, Q.Tan Binh, Tp.HCM së thrgc cong bô thông rng rãi
và • t: . trén website cüa Cong ty t?i www.reecorp.com.
Thirk

Iv
Nguyn Thj Mai Thanh

Trân Kim Linh

Nguyn Thanh Phong
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