CONG TY cO PHAN
CU DIN LANK (REE)

CQNG HOA xA HQL CHIJ NGHIA VIET NAM
Dc p -Tr do -Hanh phüc

S& 22/2020/QD-IIDQT-REE

Tp.Hd ChiMinh, ngày30tháng10nám 2020
HQI DONG QUAN Tifi
CONG TY CO PHAN CU DIN !4NH (REE)

Can cz- T0 trInh ngày 29/10/2020 v viec mua cphiu:quj';
án th Biên ban hQp s6 21/2020/BB-HDQT cza HDQT Cong ty Gdphdn Ga Din Lznh ngày 3 0/1 0/2020
QUYET OLNH:
Diu 1.

Thông qua vie Cong ty C phAn Co Din Lanh (REE) mua lai c6 phiu lam c phiêu qu' vài các ni
dung sau:
- Ten cphi&i: C phiu Cong ty C6 phn Cor Din Lanh
- Loai cô phiêu: C phiêu phô thông
- MA chirng khoán: REE
- Mnh giá: 10.000 dng/c phiêu
- Tong sO hrqng cô phiêu mua iai lam cô phiu qu: 1.000.000 cô phiêu
- Mic dIch mua iai cô phiu lam cô phiu qu: Tao nguôn cô phiêu thung cho can b quãn l' cAp
cao có thành tIch kinh doanh sut san trong các nAm 2021, 2022 vâ2023.
- Ngu6n von de mua lai: Tü nguôn lçii nhun sau thuê chua phãn phôi
- Phucmg thrc giao djch: giao djch khàp lnh
- Giá rnua: Theo quy djnh tai Thông tu 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 cüa B Tài chInh hithng
dAn ye giao djch trên thj tnrmg chüng khoan, cac van bàn pháp luat khác cO lien quan và theo quy
ché giao djch chüng khoán hin hAnh cüa So Giao djeh Cháng khoán Thành phô H Chi Minh v
giao djch cô phiêu qu
Thi
gian dr kin giao djch: Sau khi dirqc T.'Jy ban Chüng khoAn Nhà rn.rOc chap thun giao djch, dr
kiên tir ngày 02/12/2020 dn ngày 29/12/2020.

Diu 2. Thông qua phuong An Cong ty C phn Co Din Lanh (REE) sr diing c phiu qu mua ducc t3i Diu
1 Va S hrcmg cô phiêu qu hin dang sO hthi dê thuOng cho cAn b quAn cap cao CO thAnh tich kinh
doanh xuât sAc trong nAm, chi tiêt nhu sau:
- Ten c6phi&i: Cphi&i Cong ty Ct ph.n Co Din Lanh
- Loai cO phiêu: Co phiêu phô thông
- MA chIrng khoAn: REE
- Mnh giá:10.000 dông/cô phieu
- Tong so cO phiêu da phát hAnh: 3 10.058.841 cô phiêu
- So hxng c phieu dang kru hAnh: 3 10.050.926 cphiu
- So hrng Co phiêu qu9 dang sO hu: 7.9 15 cô phiu
- So ltrcng cô phiêu dr kién phát hành: 1.007,915 co phiêu
- Tôn giátrj phát hành theo mnh giá: 10079.150.000 dông
- Nguon von: Tr nguon lçri nh4n sau thuê chisa phAn phôi
- H?n ehê chuyen nhuçnig (nêu có): không Co
- Th&i gian thrc hin: Trong 3 näm: 202,Q22v. 2023
Diu 3. Uy quyM cho T6ng GiAm d6c thrc hin cáo iiii tic lien quan dn vic mua c6 phMu qu5 cho mic dIch tao
nguôn Co phiu dé thuOng cho cAn b quAn 1 cAp cao CO thAnh tIch kinh doanh suât sAc theo d(ing các
quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
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