CONG TY CO PHAN
CO DIN LANH
oOo
s6: 2./CDL.2020

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VLT NAM
Dc lap — Tir do — Hanh phüc
o0o
Tp. FM ChI Minh, ngày 10 tháng 03 nám 2020

THÔNG BAO
(V/v Nhmn cô tüc 4wz áng iiám 2019 bang tiJn cüa cdc ci dong c/twa lu'u kj)

Can cr Thông báo s 118/TB-CNVSD ngày 13/02/2020 cüa Trung tam Lixu k CK Vit Nam —
CN Tp.HCM v ngày däng k cu6i cüng va xác nhãn danh sách ngtrñ si hüu chirng khoán;
CAn cir Thông báo s 151/TB-SGDHCM ngày 14/02/2020 cUa So Giao djch Chirng khoán
Tp.HCM v ngày dang k cu6i cong;
CAn cir Danh sách tng hçip ngithi sO hcru chrng khoán s6 140/2020-REEIVSD-DK ngày
05/03/2020 cUa Trung tam Ltru k' CK Vit Nam — CN Tp.HCM.
Hi dng Quàn fri COng ty C phn Ca Diên Lanh kInh d nghi Qu C dong sO hiiu c phiu
REE nhung chua luu k' tai ngày clang k' cu6i cüng 03/03/2020, cung cp s6 tài khoãn d Phông
K toán Cong ty chuyn khoán s6 tin c tiic tm 1mg nAm 2019 vào tài khoán cüa Qu Co dông
thay vI Qu' C dông phãi dn COng ty nhn tin mt.
Qu' C6 dOng vui lông din thông tin vào Giy d nghj chuyn khoãn dInh kern thông báo nay và
gIn kern bàn sao ch1mng minh nhân dan v:
Phông Du tir Cong ty C6 phAn Ca Din Lanh
364 Cong HOa — PhuOng 13— Quân Tan BInh — Tp.HCM
Diên thoai: 84-28-3810 0017 ***
Fax: 84-28-3810 0337
Th&i gian nhân GiAy d nghj chuyn khoân: k tIn ngày ky thông báo nay.
Tnthng hçmp Qu C dông không gi:ni thông tin yêu cu chuyn khoán, Qu C dOng vui lông
nhn c tlrc b&ng tin t?i VAn phOng Cong ty k tIn ngày 10/04/2020.
Trân trQng,

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
(V/v Nhận tiền cổ tức tạm ứng năm 2019 và cổ tức của các năm tiếp theo)
Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)
Tôi tên

:

Số CMND:

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

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

Số điện thoại liên lạc:

- Ngày cấp: ..................................................... - Nơi cấp : .................................................................................................................

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

Hiện tôi có sở hữu cổ phiếu của REE nhưng chưa lưu ký, tôi đề nghị Quý Công ty chuyển khoản số
tiền cổ tức tạm ứng năm 2019 và cổ tức của các năm tiếp theo (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu
có) bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của tôi theo các chi tiết như sau:
Tên người thụ hưởng:
(tên người thụ hưởng phải đúng với tên
người sở hữu cổ phiếu REE)

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:
Tôi đồng ý sử dụng thông tin tài khoản Ngân hàng nêu trên của tôi để nhận tiền cổ tức tạm ứng năm
2019 và tiền cổ tức của các năm tiếp theo (nếu có) từ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).
Tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu
có) về kết quả chuyển tiền sau khi REE đã thực hiện chuyển khoản ngân hàng theo đúng thông tin
chỉ định tài khoản nêu trên và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì liên quan đến việc
thanh toán cổ tức, tạm ứng cổ tức bằng tiền của Quý Công ty.
Giấy đề nghị chuyển khoản này của tôi có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi tôi có giấy đề nghị
chuyển khoản mới thay thế gửi đến Quý Công ty.
, ngày ……………………… tháng ……………………… năm 20.................
Người đề nghị

………………………………………..……

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
1. Đề nghị Cổ đông gởi kèm 01 bản sao CMND.
2. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác đi nộp hoặc ký thay Giấy đề nghị chuyển khoản này, đề nghị Cổ
đông gửi kèm bản chính Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bản chính Hợp đồng ủy
quyền có công chứng, và bản sao CMND của người được ủy quyền.

