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NGH! QUYET CUA PAl HO! BONG CO BONG 
CONG TY CO PHAN CO BIN LNH 

V/v: Thông qua các báo cáo và to trInh tgi 
Dqi Hi Dông co Dông thwô'ng niên nám tài chInh 2021 to chfrc ngày 31/3/2022 

BI HQI BONG CO BONG CONG TY CO PHAN CO BI LNH 

- Can cir Lu.t Doanh nghip s6 59/2020/QH14 &rçic Qu6c hi thông qua ngày 17/06/2020 có 
hiu lire kê tr ngay 01/01/2021; 

- Can cü Diêu 1 to chirc va hoat dng cüa Cong ty Co phãn Ca Din L?nh  (REE); 
- CAn cü biên bAn hçp Dai  hi dông Co dông thuàng niên nam tài chInh 2021 to chrc vào 

ngày 3 1/03/2022 

OUYET NGffl 

Thu 1: Báo cáo tInh hInh thic hin cAc ni dung cüa Ngh Quyêt BHBCB ngày 30/03/2021 
và d!nh  hiró'ng phát triên Cong ly 

Thir 2: Báo cáo tInh hInh ho3t dng VA kt quA SXKD näm 2021. Các misc tiêu nhim vi 
trong nAm kê hoch 2022 

Dai hi dng C dông thông qua bAo cáo kt qua kinh doanh hcip nht nAni 2021 cia nhóm 
Cong ty Co phân Ca Din L?nh  (dA &rqc Cong ty Ernst & Young kim toán) vA kê hoch kinh 
doanh nAni 2022 nhu sau: 

Ktquàkinhdoanhnam 2021: 
• Doanh thu thun 
• Lçri nhuAn sau thus 

K hoach kinh doanh nArn 2022: 
• Doanh thu thun 
• Lçxi nhun sau thug 

5.810 t' dng, tang 3% so vOi 2020 
1.855 tr dng; tang 14% so vOi 2020 

9.280 tSr ding, tAng 60% so vâi 2021 
2.064t5rdng,tang 11%sov6i2021 

Thu 3: Báo cáo h03t dng cüa Uy ban Kim toán tric thuc Hi dông Quãn tij 

Thir 4: Lira chon Kiêm toán dc iâp kim toán các Báo cáo TAi chInh cüa nhóm Cong ty 
RIEE nAm 2022 

Dai hi dng c6 dong üy quyn cho HOi  dng quAn trjlUy ban Kim toán lira chçn mOt  trong 
bOn cong ty kiêm toán sau day dê kiêm toán Báo cáo tài chInh nàm 2022 cüa Cong ty Co phAn 
Ca Din L?nh: 

• Cong ty TNHH Deloitte Vit Narn 
• Cong ty 1'NHH Ernst & Young Vit Narn 
• Cong ty TNHH Price Waterhouse Cooper Vit Narn 
• CongtyThHHKPMGVitNam 



Thir 5:  Phiro'ng an phân phôi lçi nhun näm tài chInh 2021 và kê hoch cô tfrc nãm 2022 

Di hOi  dng C dông nht trI thông qua Phucmg an phân phi lçii nhun, c tue clii trâ nâm 
2021 vã kê hoach cô tire näm 2022 nhix sau: 

Phinrng an phân phôi 19i nhuân näm 2021 
DVT. VND 

Loinhuânsauthunm2021(1) 1.855.079.628.131 
- Tth lçi nhun cong ty LDLK 2021 hcTp nhAt theo phucmg 

phap von chu so hiru 
(774.158.791.759) 

- C tire cong ty LDLK nhn b.ng tin nAm 2021 1.116.110.043.340 
Lçii nhun dixqc phân phôi nãm 2021 2.197.030.879.712 
Chi trà 25% c tire näm 2021 (2), trong do: 772.627.316.000 
- Trà 10% c tire bang tin mt 309.050.926.000 
- Trá 15% cô tire b&ng cô phiu (tS'  1 100:15) 463.576.390.000 

Lcii nhun 2021 con lai sau khi phân phi (1) —(2) 1.082.452.312.131 

C tfrc näm 2021: 

D.i hi dng C dông thông qua chi trà C6 tire 25% cho näm 2021, trong do clii trâ c6 tirc 10% 
bang tiên mt và 15% bang cô phiêu: 

1 Chi trã c6 tire nàm 2021 bang tin mit: 
- TS'  1 clii trá: l0%/mnh giá cô phiêu (1 cô phiêu di.rcrc nhin 1.000 dông) 
- HInh thirc trá: bang tiên m.t 
- Nguôn clii trã: tir nguôn in thun sau thuê chua phân phôi cira Cong ty 
- ThOi gian dir kiên clii trá: Trong Qu9 2 nãm 2022 

2 Phirong an phát hänh c6 phiu trã c6 tfrc näm 2021: 
- Ten cophiêu: Côphiêu COng ty Co phân Ca Din L.nh 
- Loi cô phiêu: Co phiêu phô thông 
- HInh thirc Co phiêu: Chirng clii ghi so 
- Mnh giá cô phiêu: 10.000 dong/cô phiêu (mzdxinghmn dong trên môt côphiêu) 
- M%icdIch phát hãnh: Chi trà cô tire nãm 2021 bängcô phiêu 
- Nguôn von phát hành: Tin nguôn lçii nhun sau thuê china phânphôi cira Cong ty. 
- S6 hrcing cô phiêu dr kiên phát hành dê trà cô tire na.m 2021: 46.357.639 cô phiêu 
- Tong giá trj phát hành theo mnh giá: 463.576.390.000 dông 
- T 1 chi trà C6 tire: 15%/von diêulê 
- T 1 thirc hin quyên: 100:15 (cô dông so hüu 100 cô phieu duc nhn 15 cô phiêu 

mOi) 
Phtrcing an phá.t hành và xir I cô phiêu lé: 

• Chuyên nhuçrng quyên: Co dông sO hinu quyên không duçnc chuyên nhtxgng 
quyên nh.n cO tire nam 2021 bang cô phiêu. 

• Co phiêu phát hành dê trâ cô tire nàm 2021 khOng bj h?n  ché chuyên nhu9ng sau 
khi niêm yet. 

• Phuong an lam trOn va xin 1 co phiêu lé (nêu có): Co phiêu phát hành phan phOi 
cho cO dông hin hilu dê trã cô tire nam 2021 Se ctuçnc lam trOn xuông den hang 
don vj. So Co phiêu lè cOn li chua dtrcnc phân phôi së hiry bO. 

Dôi tuçrng phát hãnh: Co dông CO ten trong danh sách cô dông Cong ty tai  thOi diem 
chôt danh sách. Cong ty se thông báo thOi diem chôt danh sách sau khi dizçnc Ca 
quan Nhà nuOe có thâm quyên eho phép phát hành. 

a 
3p 



- Thôi gian dr kin thrc hin: Trong Qu 2 näm 2022 

Dai hi dng C dông üy quyn cho Hi dng Quàn tij tin hành các thu t%ic cn thit Va triên 
khai thrc hin lien quan den: 

Pháthãnh cô phieu dê chi trã cô tue näm 2021 sau khi nhn dugc sir cho phép phát hành 
cüa Uy barr Chtrng khoán Nhà rnxàc. 

- Sau ithi phát hàxth cô phiêu, üy quyên cho Hi dOng Quãn trj tiên hãnh thrc hin clang 
k liru k tai  Trung tam Lmi k Chüng khoán Vit Nam, thrc hin clang k them yet 
giao dich co phieu tai  Si Giao djch Chüng lthoán Thành phô HO Chi Minh, yà clang k 
tang von diêu 1 tuang üng vci so cO phiêu phát hành tai  Sâ Kê hoach và Dâu tu Thành 
phô Ho ChI Mirth. 
Thre hin các thu tic khác có lien quan dê hoàn thành các ni dung cong vic duçic 
giao. 
HOi dông Quantrj duoc üy quyên cho Tong Giám doe dê thirc hin mt so hoc toàn b 
cOng vic cr the nêu trên. 

Ké hoch c tüc näm 2022: 

D.i hôi dng C dOng üy quyn cho Hi dng Quãn tn quyt drihmüc chi trâ cô tirc phü hcip 
cho nàm 2022 dê gi 1i mt phãn hoc toãn hO lcii nhun dê tái dâu tix cho các ke hoach  phát 
triêncüacôngty. 

ThIr 6: Báo cáo thiyc hin phân phôi c phiu qu và Phro'ng an sfr dung cô phiu qu5 
4 

Dai hOi dng Ce, dông nht tn thông qua Báo cáo thirc hin phân phi c phiu qu và Phuong LA? 
an sr drng cô phiêu qu' mói nhrr sau: 

Báo cáo thyc hin phân phôi c phiêu qu: 
Nam 2021 voi nhiu bin dng bOi djch bnh Covid-19 hung phát trâ lai  nhirng cong ty vn dat 
vugt kê hoach igi nhun dã duc Dai hOi dng Co dông ngày 30 tháng 03 näm 2021 giao. Dê 
kjp thôi khuyên khich và dông viên nhãn vien quàn 1 dã cilng cong ty vuqt qua mOt  nàm nhiu 
khó khàn, HOi  dông Quãn tn dA quyêt djnh chi thtrâng bang tiên mt thay vi bàn cô phiêu qu5 
vói giá uu da.i nhu d tnInh Dai hOi dông CO dông ngày 30 tháng 03 nàin 2021. 

Phirong an sfr dng c phiêu qu: 
N1m khuyn khich, dng vien nhãn viên quãn l, dng thôitao si,r gn kt vth hiu qua hoat 
dng Va sr phát triên ben vfi'ng cüa cOng ty, Dai hOi dOng Co dOng nhât tn vOi phucing an sCr 
dng cO phieu qu dO ban giá uu da.i cho nhãn viên quàn 1 có thành tIch kinh doanh näm 2022 
xuât sac nhu sau: 

1- Ten ce, phiu: C phik Cong ty C phn Co Din Lmnh 
2- Ma chüng khoán: REE 
3- Loai  cô phieu: CO phiêu phô thOng 
4- Mnh giá cô phiêu: 10.000 dông!cô phieu 
5- TOng sO cô phiOu qu näm gi truOc khi thi,rc hin giao djch: 1.007.915 cO phieu 
6- TOng sO luçmg cO phiêu qu5 clang k bàn: 1.007.915 cO phiêu 
7- Tong giá tn clang k bàn theo mnh giá: 10.079.150.000 dOng 
8- Mic dIch bàn cO phiêu qu: dung cô phieu qu5 de bàn giá u'u dãi cho nhêin viên 

quãn 1' có thành tIch kinh doanh nãm 2022 xuât sac nhãm khuyOn khIch, dng 
vien than viên quãn 1, dOng thai tao  sr gàn kOt vói hiu qua hoat  dng và sr 
phát tniOn ben vftng cüa cOng ty. 

9- Th?ii gian hn che chuyên nhucing: CO phiOu qu bàn cho các nhãn viOn quàn 1 
ducxc mua së bj hn chê chuyen nhugng ba (03) näm kê tr ngày kêt thác dçxt bàn 



c phiu qu nay và giài tOa dan theo l trinh và t' l nhu sau: 30% s c phiêu 
nhân viên quân l &rçlc mua së &rqc giài tôa sau mt (01) näm, 30% sO cô phiêu 
s &rgc giãi tOa sau hai (02) nm, và 40% sO cô phiêu së dixc giâi tOa sau ba 
(03)näm ktr ngày kêt thüc dt ban cO phieu qu nay. Các quyên li phát sinh 
tü so cô phiêu duçic mua (neu co) sê không bj h?n chê chuyên nhixçing. 

10- Phumg thirc giao djch: chuyên quyên sâ h&u qua Trung tam Luu k Chüng 
khoán Viêt Nam (VSD). 

11- Nguyen täc xác djnh giá: giá ban cô djnh là 10.000 dong/co phiêu 
12- Thai gian dir kiên thtrc hin: trong 6 tháng dâu näm 2023. 

Di hi thông qua: 
Báo cáo thirc hin phãn phSi c phiu qu nhu trên; 
Phuongán sü ding cô phiêu qu5 nêu trên; 
Uy quyên cho Hi dong Quàn tn: 
• Ban hanh Quy chê ban cô phiêu qu5; 
• Quyêt djnh danh sách va so lugng cô phiêu nhãn viên duçrc mua tir vic ban cô 

phiu qu v&i giá uu dài; 
• Thrc hin toàn b các cong vic và các thu tic lien quan v&i các co quan chüc 

näng nhix Uy ban Chi'mg khoán Nba nuóc, Sâ Giao djch chng khoán, Trung 
tam Luu k ChIxng khoán Vit Nam, ... theo thing các quy djnh cüa pháp 1ut 
hiên hãnh; 

• HOi ding Quàn tn ducic üy quyn cho Tng Giám dc dê thrc hin mt so hoc 
toàn bO cong vic ci the nêu trên. 

Thu 7:  Thu lao Hi dng Quãn trl và các fly ban trrc thuc uäm 2022 

• Thu lao Hi dng Quàn tn và các Uy ban trrc thuc Hi dng Quãn tnj dã chi nàm 2021 
là 7.040.000.000 dông. 

• Phê chun thu lao cüa Hi dng Quãn trj va các Uy ban trirc thuc Hi dông Quán tn cho 
nàm 2022 là 11.000.000.000 dông. 

Thfr 8: T l s?v hfru rnrorc ngoài và Sfra di b sung Biu 1 

1. T 1 si hüu nuâc ngoài ti da tai  Cong ty C phn Co Din L?nh  là 49% vn diu l. 

2. B sung Khoãn 8 Diu 5 Diu l Cong ty C phn Co Din L?nh  v t) l sâ huu rnrâc 
ngoài tôi da nhi.rsau: 
"Diêu 5. Von diêu l, cô phãn, cô dong sang 1p 

8. Tj l s& hüu nithc ngoài t6i da tgi Cong là 49% vdn diu li." 

Thfr 9: Min nhim thành viên dc Ip  Hi doug Quân trj (HDQT) 

• Min nhiêm chIrc danh thành viên dc 1p HOi  dng Quãn tn d&Si voi Ong Dng Hng Tan 
k tir thai dim kêt thüc Di hi dông Co dông ngày 31/03/2022. 

Thu 10: Thông qua danh sách u'ng viên thành viên dc 1p  Hi dng Quãn trl (HDQT) 
bâu bô sung thay th cho thôi gian cOn Ii cüa nhim k' 2018 — 2022 

Hç vA ten: Ong Mark Andrew Hutchinson 
Sinh ngày: 30/09/196 1 



Quc tjch: US'A 
So CMND (hoäc h chiêu): 566070286 
Thisông trü: 116 Soi Sukhumvit 38, Prakanong, Kiong Toey, Bangkok 10110 
Thailand 

Thfr 11: Kt qua bu b sung thay th thành viên dc Ip  HDQT cho thb'i gian con 1i cüa 
nhiêm k' 2018-2022 

Ten ung cfr viên Tng s phiu bu hQp 1 T t % phiêu bàn 

Ong Mark Andrew Hutchinson 234.643.032 98,73% 

• Di hi tIn nhim Ong Mark Andrew Hutchinson là nguñ d.i din cO dong tham gia thânh 
viên dOe  l.p  HOi  d6ng Quãn frj cho thöi gian con lai cüa nhim kr 2018-2022. 

CONG TY CO PHAN C BIN LNH 
TM. BI HQI BONG CO BONG 

i hi 

Thi Mai Thanh 
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