364 Cong Hba, P.13, Q.Tân BInh, Tp.H ChI Mnh
Tel: (84-28) 38100017 — Fax: (84-28) 38100337
Website: www.reecorp.com
Tp. Ho CYi/ H/nh, ngày 18 thâng 02 näm 2020

THÔNG BAO
Vê viêc chôt danh sách C 6 Iông trà c6 t(rc tam tng nàm 2019 bang tién
và chôt quyên tham du Oi hi dông c 6 dông thttdng niên tài khóa 2019

KInh güi: Quy C6 Dông Cong Ty Co Phân C Diên Lanh (REE)

Hôi dông Quân tn Cong ty c6 phn Cd Diên Lanh trân trong thông báo dn Qu' CO dông:
Ngày dàng k'' cuöi cting:

03/03/2020

Ten chtng khoán:

CO phiu Cong ty CO phn Cd Din Lnh

M chüng khoán:

REE

Loai chirng khoân:

CO phu phO thông

Mênh giá ching khoán:

10.000 dông/cO phiêu

Muc clIch:
1- Chi trá cd t((c tam ((ng nãm 2019 bang tiên:
T' lê thuc hiên: 16%/mênh giá cd phiê'u (1 cO phiêu dudc nhân 1.600 dông)
Ngày chi trà cO tc: 10/04/2020
Da dim nhân cO tCic tam 1rng näm 2019 bng tin:
•

D6i vói cO dOng d ktu k: cO dông lam thu tyc nhân cO tcrc ti các Cong ty chtThg
khoãn ndi cO dOng ma tài khoàn.

•

061 vai cO dOng chua lu'u ks': cO dOng nhân c6 ttrc bt cThu tif ngày 10/04/2020 tai
Cong ty CO phn Cd Diên Lanh (s6 364 Cong HOa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.Hô ChI Minh).
CO dông dn nhân cO titc phài xut trInh giy chCrng minh nhân dan bàn g6c.

2- Thuc hiên quyên tham dy Di hôi d'ông cO dông thuàng niên tài khóa 2019:
- CO dOng sdc h?u cO phiêu tai ngày ch6t danh sách CO dOng duçc quyén tham du Di hi
dông CO dOng thung niên tài khóa 2019.
-

Thdi gian don tiêp: 7 gid 30 phüt sang ngày 3 1/03/2020
Thdi gian khai mac: 8 gi sang ngày 31/03/2020
Dia dim thifc hiên: Hôi trung tOa nhà e.town
(so 364 Cong Hôa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.Hô ChI Minh)
NÔI dung Dai hôi: tài lieu Dai hôi dông cO dOng thung niên tài khóa 2019 Se du'cc dàng
trên website ctia Cong ty truâc ngày 17/03/2020.

Thông bâo nay duic cong bO trên trang web c1a Cong ty và báo
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