364 Cong Hôa, Phu'&ng 13, Qun Tan Binh, Tp. H6 Chi Minh
Din thoal: (84-28) 38100017— Fax: (84-28) 38100337
Website: www.reecorp.com

Corporation

Tp. H6 ChI Minh, ngày 16 thang 03 näm 2020

THÔNG BAO
V viêc t6 chU'c Dai hôi dong co dông thu'ô'ng niên tài khOa 2019
KInh gü'i: Qu'

c6 Dông Cong ly c6 Phn Co' Diên Lanh (REE)

Hot dng Quàn tn Cong ty 06 phn Co Slen Lanh trân trçng kinh mô Qu' có dông v tham dy' 0ai hOi 6ng có
ông thu'&ng nien tài khôa 2019:
1- Th&i gian:

08 giô' sang ThU' Ba ngãy 31/03/2020 (ôn ti4p ta' 07 giô' 30 phüt)

2- Dia di4m:

Hôi tru'ông tôa nhà e.town
(364 COng HOa, Phu'&ng 13, Quân Tan Binh, Tp.H6 Chi Minh, Vit Nam.)

3- 061 tu'ç'ng:

06 ông so' hU'u c6 phn cOa REE &ic xác dnh theo danh sAch chót ti ngáy
03/03/2020 (ngáy dang k' cuói cOng).

4- Thu tuc tham du': • Khi
n tham dii' Dai hOi Qu' có ông vui lông mang theo Thu' môi và CMND hoàc
000D (néu là Ca nhän mang quóc t/ch Viêt Nam,) hoäc Ho chiu (nôu là Ca nhân mang
quóc t/ch nu'&c ngoài) hoàc Giy giài thiêu (ne'u là phap nhân).
• Tru'ông hçp Qu' c6 5ông Oy quyn cho ngu'ôi khác tham dv' Dai hi, vui lông din vào
Giy Oy quyn theo mu du'o'c dang tai trang web cOa REE (www.reecorp.com).
5- NOI dung:

• Báo cáo tInh hInh hoat Ong, tInh hinh thu'c hiên các nOi dung cOa Nghi quyt Dai hOi
àng c6 ong ngày 29/03/2019 Va kt qua san xut kinh doanh näm 2019 (a du'c
kim toãn);
• D xut các muc tiêu, nhiêm vu trong nám ké hoach 2020;
• Phu'cng an phân phói li nhun näm tài chinh 2019;

• Bu b6 sung thành viên Hôi d6ng Quan trl cho thô gian con Ii cüa nhim k' 2018 —
2022;
• Các nOi dung lien quan khác.
6- Tái lieu:
Tái lieu Dai hOi se thj'çc cOng b6 trén trang web cCia REE tü' ngày 16/03/2020.
7- Ho so 5 cü'/U'ng Cu': Qu' cO ông vui lông gO'i Thu' d ccr/u'ng cü' b6 sung thành viên HOi COng Quán trj n
Van phông Cong ty tru'O'c 17 giô' ngáy 24/03/2020.
8- Các vn d khác: • D tiên viec sp xp, tO chu'c và don tiOp, Qu' c6 dông vui lông xác nhân tham dii' Dai
hOi qua diOn thoai, email; gü'i thu' hoàc fax giy üy quyn dv' hop dn van phông REE
tru'àc 17 giô ngày 30/03/2020. Hoäc Qu' c6 dông CO th xác nhân/ôy quyn tham dv'
Dai hOi cho HQi dOng Quan tr t?i trang web cOa REE:
- 01ên thoi: (84-28) 3810 0017 s6 nOi bô 237 (gap C. Huring — PhOng Du tu')
- 86 fax: (84-28) 3810 0337
- Email: Ilhuong@reecorp.com.vn
- Website: www.reecorp.com
• Nci gü'i xe tham dv' 0ai hOi:
- Xe gn may: viii lông vào COng 5 (du'&ng Ap Bc) và gi:i'i xe ti thng 1 tôa nhá e.town 4.
- Xe ô to: viii lông vào Cóng s6 1, 3 (du'äng Cong Hôa) Va COng sO 6 (du'&ng Ap Bc),
dO xe theo sçr hu'&ng dan cOa di ngO bào v tôa nhà.
• HOi tru'ng cô trang bi wifi.
• Thông báo nay thay cho Thu' mO trong tnu'Ong hop Qu' c6 dOng cO quyn tham dv' E)ai
hôi nhu'ng chu'a nhân du'c thu' mdi.
Trân trQng.
G QUAN TRI
CONG

"

*c
MaiThanh
Theo khuyn cáo cOa BO Y t4, ngu'&i CO fr/eu ch0'ng v/em du&ng h3 '- .ac nghi ng& mac bnh
nhu sôt, ho, khO th& khOng nOn di dn ncri fp frung dOng ngui

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------………………………………………..……………

, ngày ………… tháng 03 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
I-

Bên ủy quyền:

-

Tên cổ đông: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: ..........................................................................................................................................................................................................
Ngày cấp: .................................................................................. Nơi cấp: .................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-

Điện thoại:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II- Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo “X” để chọn)
 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)
 Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới)
- Tên cá nhân/tổ chức:: .............................................................................................................................................................................................................................................................
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: ..........................................................................................................................................................................................................
- Ngày cấp: .................................................................................. Nơi cấp: .................................................................................................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung ủy quyền
Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký
cuối cùng 03/03/2020 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 31/03/2020.
Điều 2: Trách nhiệm
Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào
về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020. Bên được ủy quyền cam kết
tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho
người khác.
Điều 3: Thời hạn
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/03/2020.
Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

