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Miu CBTT/SC DHCM-02 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Ttr do - Hnh phüc 

S: c,?'1 /CDL.2021 Tp.H C/il Minh, ngày 18 tháng 02 nãm 2021 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN flY 

CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIXOC vA sO GIAO D!CH CH!YNG IUIOAN 

Kin/i 'fri:  - Uy Ban Chirng Khoán Nhà Nithc 

- Sr Giao Dlch  Chfrng Khoán TP.H ChI Minh 

Ten t ehirc: Cong ty C phn Co Din Lnh 

MA chirng khoán: REE 

Dja chi tri sô chInh: 364 Cong HOa, P.13, Q.Tân Binh, Tp.H ChI Minh, Vit Nam 

Diên thoi: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38 100337 

Ngui thixc hin cong b thông tin: Ong Uu'nh Thanh Hãi - Chrc vii: Tng Giám Dc 

Loi thông tin cong b: E djnh k' E bt th.rcng 24h E theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b: 

Cong ty C phn Co Din Lnh (REE) trân tr9ng thông báo ngày 18/02/2021 REE dA 

nhân d.roc don tü nhiêm thành vien Hi dng Quan tr (HDQT) cUa Ong Benjamin Herrenden 

Birks. Thi gian chm dirt trách nhim thành viên HDQT cüa Ong Benjamin Herrenden Birks 

là sau ngày Di hi dng c dOng thx&ng niên tài khóa nAm 2020. 

REE sê tin hành vic bAu b, sung thành viên Hi dng Quán trj ti Dai  hi dong c 

dOng thuäng nien tài khóa nAm 2020 dixçic t chirc vào ngày 30/03/2021. 

Thông tin nay dA duçc cong b trên trang thông tin din t1r cüa cong ty vào ngày 18/02/2021 

ti duô'ng din: http://www.reecorp.com   

Chüng tOi cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim 

truàc pháp 1ut v ni dung các thông tin dA cong b6, 

Hu'nh Thanh Hãi 
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THÔNG BAO 
Tp.H5 ChIMinh, ngày 18 tháng 02 nám 2021 

V vic nhn ho so' ü'ng ctr, c c& nhân six dy' kiên bâu b6 sung 

thành viên Hi dOng Quàn tr thô'i gian con Ii cüa nhim k' 2018- 2022 

KInh gO'i: Qu c6 Dông Cong ty C6 Phn Co' Oin Lnh (REE Corporation) 

Trên c s& Quyt dinh s6 03/2021/NQ-HOQT-REE ngày 01/02/2021, Hi dông Quàn tn (HOOT) Cong ty 
c6 ph'ân C Oin Lanh (REE Corporation) sé trinh Di hi dng C dông sira d61, b6 sung Oiu l Cong ty 

phü hQ'p vài Luât Doanh nghip 2020 bao gm vic sira d6i S6  lu'Q'ng thành viên HOOT ti Khoàn 1 Dièu 

24 0iu l tu' nãm (05) thành viên thành bay (07) thành viên (trong do dam bâo co' câ'u hai (02) thành 

viên cic lap HOQT). 
Do do, HOOT dã có thông báo din Ou c6 dông ngày 08/02/2021 v vic bu b6 sung hai (02) thành 

vien HOOT cho thyi gian con lai cOa nhim k' 2018 — 2022 tai Dai hi dng C6 dông thu'&ng niên tài 

khOa nãm 2020 din ra ngày 30/03/2021. 
Tuy nhiên, ngày 18/02/2021, Ong Benjamin Herrenden Birks — thành viên HOQT cO do'n xin tCi nhim 

chü'c danh thành viên HOQT gri din try s& cong ty. 

Vi vy, can cü' Oiu I Cong ty, Luat  Doanh nghip, can cr Ouyt dnh só 03/2021/NO-HOOT-REE ngày 

01/02/2021, Hi dng Quán tr trân trong thông báo din Ou' c6 dông v vic d'ê cr, t'ng ci:r nhân sy' dy' 

kin bu b6 sung thành viên HOOT nhu' sau: 
S6 lu'ç'ng thành viên dy' kin b'ãu b6 sung them: Ba (03) thành viên HOOT, trong dO cO mt (01) 

thành viên dc 1p HOOT. 

2. Oiu kiin d'ê (mg ccm b sung ch(rc danh thành viên HOQT: 
C6 dông CO quy'ên dê cir ngu'i khàc hoc ty' mlnh (mng cir b6 sung vào chü'c danh thành viên HOQI 

nu ngu'O'i clu'o'c di cl:r hoc Crng c& dam bào dIu kin sau dày: 

Quyn d'ê c&: C6 dông hoc nhóm c6 dông nm giCr tr 5% s6 c6 phn ph6 thông tr& len cO quyèn 

di th ngithi vao Hi DOng Quân Tr (theo Khoàn 5 Dièu 115 Lut Doanh nghip 2020 và Khoàn 2 

Oiu 24 Oiu l Cong ty, vui lông xem chi tiê't ti www.reecorp.com). 

Tiêu chun và diu kin: 

o Không thuc c16i tiio'ng quy dinh t?i  Khoan 2 Diu 17 cOa Luât nay. 

o Co tnlnh d chuyên môn, kinh nghim trong quàn trj kinh doanh hoc trong Finh vi,rc nganh 

nghè kinh doanh ci:ia cong ty và khOng nhàt thit phâi là c6 dông ci:ia cong ty. 

o Oôi vO'i thành viên dc lap Hi clng Quân trj phâi clap (mg cac diu kin theo quy djnh ti 

Khoàn 2 Diu 155 Lut Doanh nghip 2020. 

3. HO so' dé cir, ty' (mg cim: 

- Vui lông xem chi tit tai: www.reecorp.com. 
Thyi han ch6t ho so': 17 gia' ngày 17/03/2021, sau th&i gian nay, c6 dông khOng di c(m dii s6 lu'ng 

(mng c(m viên hoãc (mg c& viên không dam bào dO tiêu chun và diu kin theo quy djnh, HOOT 

du'o'ng nhim theo thm quyn se di cO' (mg cir viên theo quy dinh ti Oim b Khoan 5 Oiu 115 

Lut Doanh nghip 2020 và Khoân 3 Diu 24 Oiu l Cong ty. 

4. No'i nhn hO so' ctê ci',, (mg ci'm: 
Ba: Lai LO Hu'o'ng 
Ban T6 ch(mc Oi Hi O'ông C6 Oông - Cong ty C6 phn Co' Oin Lnh 

Tng 3 — Tôa nhà e.town 5 —56 364 Cong  HOa, Phi.rO'ng 13, 

Oin thoi: (84-28) 38100017 - Fax: (84-28) 38100337
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Tnân tnong, 
Th NUAT 

Nguyn Thj Mai Thanh 

1. 

Tp. HO ChI Minh 



CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hnh phüc 

THU GI1I THIEU 
V/v: Gioi thiu irng viên tham ia bu bi sung chirc danh 

thành viên Hi doug Quãn trl 
thôi gian con li cüa nhim ky 2018 — 2022 

CANDIDATE INTRODUCTION 
For election to additional Board Member 

for the remaining term 2018 — 2022 

Kin/i jitli:  Cong Ty C Phin Co' Din Lanh 

L.a: Refrigeration Electrical Engineering Corporation 

Tôi k ten duâi day là:  
Full name of introducer 

Giy CMND/CCCD/DKKD s:  
ID/Passport number 

Cp ngày:     ti  
Issuing date: at 

Dja chi thuô'ng trüITrii s:  
Address 

S c phiu nAm gi (mi c6 phiu Co mnh giá 10.000 d6ng): c phiu 
Volume of share currently holing (par value: VND 10,000/share): shares 

Tôi ding ' giài thiu: 
I agree to introduce to 

OngfBà:  —  
Full name of the introduced 

GiAy CMND/CCCD/Passport s6: ,.., 
ID/Passport number 

CAp ngay: tai  
Issuing date: at 

Dja chi thung trü:  
Address 

Duçic dai din c phiu ma tôi s& hu âê tham gia irng ci bô 
sung vào chüc danh thành viên Hi dông Quan trj th&i gian cOn 1i cUa nhim kS'  2018 — 2022 ti 
Dai hi c dông thträng niên tài khóa 2020 cüa Cong ty Co ph.n Cor Din Lnh to chüc vào ngày 
30/03/2021. 
To represented shares that I own to participate the election to 
additional Board Member ibr the remaining tem 2018 — 2022 at the Annual General Meeting of 



fiscal year 2020 of Refrigeration Electrical Engineering Corporation will he held on 
30th  March 

2021. 

Tôi hoãn toàn chju trách nhim v vic giâi thiêu nay và cam kt tuân thu nghiêm chinh các qui 
djnh hin hãnh cüa pháp lut và cüa Diêu i Cong ty Co phân Cci Din Lanh. 
I fully take responsibility for the introduction and fully compliance with the law and the Charter 
of Refrigeration Electrical Engineering Corporation. 

Ngirôi thrçrc giói thiu 
(Ky, ghi rö hQ và ten) 
Introduced person 

(Sign and state full name) 

Ngây tháng ..................nm 2021 
Date ., 2021 

Ngiroi gió'i thiu 
(Kj, ghi rö ho và ten) 

The Introducer 
('Sign and state full name) 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIFT NAM 
Dc Lp — Tu' Do — Hanh Phüc 

THU' BE CU'/UNG CIJ' BO SUNG 
THAN H VIEN HQI BONG QUAN TRI 
CONG TY cO PHAN CO BIN LANIII 

Thôi gian con Ii nhim kr 2018 — 2022 

NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR 
BOARD MEMBER OF REE CORPORATION 

For the remaining term 2018-2022 

KInh ü'i: Ban To Chfrc DHDCD Thuong Niên Ngày 30/03/2021 
Cong Ty Co Phân Co Din Lnh 

: Organizing Committee of Annual General Meeting Hold On 30th  March 2021 
Refrigeration Electrical Engineering Corporation 

c6 dông:  
Full name of shareholder 

Giy DKKD/CMND/CCCD:  
Business registrat iun number/I I) 

Dang sà hiu/dtrçic üy quyn dai  din:  cô phiu, chim 
% trên tong so 309.050.926 cô phiu có quyên biêu quyêt ma Qu cong ty phát 

hành (khong bao gôm 1.007.915 cô phiéu qu'). 
Own/Authorized to represent:  shares, equivalent 
to % of the total 309.050,926 shares with voting rights that the Company issued 
(not including 1,007.91 5 treasury shares). 

Xet d thOa man các diu kin duçic qui djnh cüa pháp lut hin hành và Diu 1 cüa Cong ty C6 
phân Co Din Lanh,  tôi (chüng tôi) lam thu nay d tham gia: 
Having to meet the requirements of law and the REE's Charter, I (We) would like to submit this 
nomination/candidacy letter for the position of: 

* Ung cr vào thành viên Hi dng Quãn tn 
Self-nomination o Board o I Directors 

* D ct vao thành viên Hi dng Quán tn U 
Nomination for Board ol' Directors 

Hp ten ngxi duçic d cir: 
Nominee's name: 

Ong/Bà: ...................................................... .. Quôc tjch: 

Mr./Mrs Nationality 

s6 CMND/Passport: cp ngày:  . ti  

ID/Passport number issuing date at 

* Vui lông dánh du 'ax,' vão 8 mg c hoac d cfr thành viên HDQT 
* Please tick "N" in Self-nomination or Nomination for Board of Directors 



Dja chi:  

Address 

Cic h Sif dirçrc dInh kern thu nay bao grn: 
Enclosed documents to this letter are as follow: 
• Sciyul'ljchcodánãnh; 

Curriculum vitae with nominees's photo; 

• Bàn sao CMND có xác nhn sao y cüa chInh quyn dja phtrcmg (hoc passport 
Kiêu, ngui nuóc ngoài); H kMu thuäng trü hoc giây dang k tam  trt dài han; 

A copy of nominee's ID/passport with verified by local authority; Permanent 
long-term temporary residence registration book; 

• Bàn sao có cong chtrng cac van b&ng, ching chi chuyên mon cüa ngtthi üng ccr; 
A copy of degrees and professional certificates of norninatees: 

• Các giy üy quyn (nu üng ci:r viên dtrqc nhóm c6 dông üy quyn ing cü). 

Candidate Introduction letters (if the candidate is introduced by group of share hold 

di vâi Vit 

residence or 

ers). 

Tôi (Chng tôi) cam kt dã và së tuân thu nghiém chinh các qui djnh hin hành cüa pháp lut vá 
Diu l cüa Cong ty C6 phân Ca Din Lanh. 
I (We) committed to strictly comply all the rules and regulations of law and the Charter of 
Refrigeration Electrical Engineering Corporation. 

Trân trçng, 
Sincerely yours. 

Lam tai ngày tháng - nãm 2021 
Date........................................................................2021 

Ngirôi d cfr/Nguôi (mg cfr 
(Kj, ghi rö hQ và ten) 

Nominator/Self-nominator 
('Sign and state fiji! name) 

* Vui lông dánh d&u "X" vào ô (mg c(m hoc d c(m thãnh vién HDQT 
* Please tick "X" in Self-nomination or Nomination for Board of Directors 



SO YEU LY LCH 
CURRICULUM VITAE 

Anh 4x6 

1. Hvàtên:  

Full name 

2. GiôitInh: ONam DNÜ 

Sex Male Female 

3. Ngàysinh:  

Date of birth 

4. Qu6c tjch:  

Nationality 

5. CMND s ..........................................................ngày cp................................................tai:  

Passport number ssuing date at 

6. Dja chi thtr&ng trü: 

Residential address 

7. S din thoai lien lc:  

Tel 

8. TrInhdOvänhóa:  

Education 

9. TrInh d chuyên môn:  

Professional 

10. Qua trinh cong tác:  

Working experience 

11. Chirc vi cong tác hin nay:. 

Current position 

12. S lung c phiu duyc 'iy quyn vâ/ho.c nrn giCr:     c6 phiu 

Atnoutu of shares is authorizcd or Owned shares 

Tôi xin cam doan nhUng li khai trén là hoàn toàn dung si that,  nu sai tôi xin chju trách nhim 

truâc pháp lut. 
I answer for the truthfulness of my declaration 

Ngay ................... thang nãm 2021 

Date.................................................2021 

Ngirèi klai 
Declarant 
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