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Tp. H6 ChI Minh, ngày 08 thang 03 näm 2022

THÔNG BAO
Vê vic t6 chU'c Di hi d6ng Co clông thu'o'ng niêri nàm tài chInh 2021
Kinh qü'i: Qu C Dông Cong Ty

có Phân Co' Din L?nh

HOi dóng Quân tn Cong ty Co phn Co' in Lanh trân trong vá kmnh mô'i Qu' cO dOng v tham du' D?i hi dOng cO
Ong thu'ng nièn nám tái chlnh 2021:
1- Thô'i gian:
08:00 ThO' Näm ngay 31/03/2022 (dOn tiep tCr 07:30)
2- Dia 5i4m:
HÔi tru'o'ng tOa nhà e.town
(S6 364 du'&ng COng HOa, Phu&ng 13, Qun Tan Binh, Thành phó HO Ch! Minh, Vit Nam.)
3- DOi tu'cYng:
CO dOng so' hO'u cO phn côa REE uc xác nh thea danh sách chOt ti ngay 01/03/2022
(ngày clang k? cuOi cUng).
4- Thu tuc tham dci':
• Khi d4n tham dii Dal hOi, Qu' cO Ong vui long mang theo Thu' mOi vã CMND hoc CCCD
(nOu là Ca nhân mang quOc tich ViOt Nam) hoàc HO chiu (n4u là Ca nhân mang qu6c tich
nu'&c ngoai) hoãc Giy gi&i thiêu (neu là pháp nhân).
• Tru'&ng ho'p Qu' cO dOng üy quyèn cho ngu'ôi khác tham dy' €i hi, vui lông ièn vào Giy
üy quyn theo mu du'c ang ti trang web cüa REE (www.reecorp.com).
5- Nôi dung:
• Baa cáo jnh hu'àng phát trin Cong ty vã tinh hInh thçi'c hn các ni dung côa Ngh quyét
Lal hi 6ng CO ong ngày 30/03/2021;
• Báo cáo tInh hinh hoat dOng va k4t qu sn xut kinh doanh nàm 2021. Các myc tiêu nh
vu trong nãm k hoch 2022;
• Phu'o'ng an phân phOi lo'i nhuân näm tài chinh 2021;
• Thông qua t lê so' hO'u nu'&c ngoài và sü'a dOl bO sung iu lê Cong ty;

*cj

• Bu bO sung thành viên dOe
HÔi dOng Qun tr cho thô'i gian cOn Ii ci:ia nhim k' 2018 1
2022;
• Các nOl dung lien quan khác.
6- Tài lieu:
Tài lieu Dai hi sé di.vcc Cong bO trên trang web cüa REE tru'O'c ngây 09/03/2022.
7- HO so' è cCr/u'ng ci': Qu' cO dOng vui lông gU'i Thu' dè cO'/U'ng Cu' bO sung thánh viên dQc Ip Hi dOng Quân tr den
Van phong Cong ty tru'O'c 17:00 ngáy 15/03/2022.
8- Các vn d khác:
• sO tien viêc sOp xOp, tO chü'c và dOn tiOp, Qu' cO dOng vui lông xác nhán tham dci' D?i hi
qua diên thoai, email; gO'i thu' hoc fax giOy iiy quyOn di,i' hop dOn van phOng REE tru'àc
17:00 ngày 30/03/2022. Hoãc Qu' cO dOng CO thO xác nhan/üy quyOn tham dv' 5ai hi cho
Hôi dOng Quân trj tai trang web cUa REE:
- Diên thoai: +84-28-3810 0017 sO ni bO 237 (gap C.Hu'o'ng— PhOng Tàichinh,1
- SO fax: +84-28-3810 0337
- Email: huong.11reecorp.com
- Website: www.reecorp.com
• No'i gi:i'i xe tham dy' Dai hôi:
- Xe gOn may: vui lông vào COng 5 (du'&ng Ap Bk) vá gO'i xe tai tOng hOrn tOa nhá e.town 4.
- Xe 0 tO: vui lông váo COng sO 1, 3 du'&ng Cong HOa) vá COng sO 6 (du'O'ng Ap B&.}, dO xe
thea su' hu'o'ng dan cua dôi ngü bão ye tOa nhà.
• HOi tnu'ô'ng Co trang b! wifi.
• Thông baa nay thay cho Thu' mOi trong tru'u'ng ho'p Qu' cO dOng cO quyOn tham dt,i' Di hQi
nhu'ng chu'a nhán dLI'çYC thu' m&i.
Trân trQng.

Theo khuyen cáo ccia B Y t& ngu'oi Co triu chU'ng viêm du'&ng hO hp hoc nghi ng& mc bOnh nhv
sót, ho, khó th khong nen di den no'i tp trung dông ngu'&i. Qu có dông tham dv' Dai hei vui lông tuân thu 5K.
Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Ký ngày: 8-3-2022 16:33:11

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIçT NAM
£cIp—Ty'do—Hnh phUc
ngày

tha rig

nàm 2022

GIAY UY QUYEN
V/v THAM DL VA THIC HIEN CAC QUYEN CUA CO DONG
TI DI HQI DONG CO DONG THU'aNG NIEN NAM iAi CHIN H 2021
Kinh qO'i: Cong Ty c6 Phan Co Din Lanh
-

-

Ben uy quyen:
Ten có Ong:
So CMND/CCCD/H chiu/CNDKKD:
Ngay cp:
No'i cp:
£a chi:
Din thoal:

II- Ben du''c üy quyn: (vui lông dánh du chéo "X" d4 chQn)
o HOi d6ng Quãn tn Cong ty c6 phn Co' Dien Lanh (REE)
o Khác: (vu! lông 5in thông tin bOn di.r&i)
Ten cá nhãn/tO chCi'c::
- SO CMND/CCCD/HO chiu/CNDKKD:
Ngay cp:
Nci cp:
- fa cM:
£ien thoal:
Ben Ciy quyèn và Ben duvc üy quyn Ong vái các diu khon sau:
Diêu 1: Ni dung üy quyen
Ben du'c Oy quyn sé du'o'c dal din sO cO phiéu ma Ben üy quyn hin dang nm giO' t?i ngày dang
cu6icUng01/03/2o22,dtham du' vã thu'c hin các quyn cüa cO dông taiDai hi dOng c6dongthu'o'ng
niên näm tài chinh 2021 cia Cong ty CO phn Co' Dien L?nh vào ngày 31/03/2022.
Diêu 2: Trách nhiêm
Ben üy quyèn ch!u hoân toàn trách nhim v viêc üy quyri nay va khOng cO bt kS' ' kin phàn dOi nào
v sO Iu'cng cO phiéu dang s& hO'u tal ngày dãng k cuOl cüng 01/03/2022. Ben du'ç'c Ciy quyèn cam k4t
tuân thi nghiem chinh các quy dinh tai Oiu I ciiia Giy üy quyn nay vá khOng du'p'c üy quyén cho
ngu'Oi khác.
Diêu 3: Tho'i han
Giy iy quyn nay CO hiu Iu'c k tCr ngay k cho dn hM ngay 3 1/03/2022.
(K

Ben du'ç'c Uy quyên
ghi rO h9 ten, d5ng du)

Ben Ciy quyen
(K ghi rO hQ tOn, cIOng du)

Qu' c6 dông khOng tM tham d Di hi cO tM üy quyèn cho ngu'&i khác tham dv; hoàc Qu có dOng CO th thy'c hiGn vic üy
quyàn tham div DHDC cho HDQT REE tai trang web cCa Cong ty (ww.v.reecorp.com), và Qu có dOng cô th xem "live stream'
din bién Di hi C6 dông t?i link: https:I11ivestream.reecorp.comtu' 08h00, thCv nàm ngay 31103/2022.
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Khai mac: 8:00
Tuyên b khai mac - Giâi thiu thành phn tham dr
Báo cáo t' l c dông tham dir dai hi
Thông qua thành phn Chü ta doàn, Ban thu k, Ban
b.ucr
Thông qua chuGng trinh ngh sir
Thông qua Quy ch lam vic tai Dai hi
Ni dung:
Báo cáo tInh hinh thrc hin các ni dung cüa Nghi,
Quyêt DHDCD ngày 30/03/2021 và djnh huó'ng phát
triên Cong ty.
Báo cáo tinh hInh hoat dng vá kt qua SXKD näm
2021. Các miic tiêu nhim vi,.i trong nAm ké hoach 2022
Báo cáo hoat dng cilia Uy ban Kim toán trrc thuc
Hi dông Quán tij
Th trinh lira chçn Kim toán dc lap kim toán các
Báo cáo Tài chInh cilia nhóm Cong ty REE näm 2022
T trInh phucmg ánphân phi lçci nhuân nãm tài chInh
2021vakêhoachcôtircnäm2022
Báo cáo thirc hin phân phi c phiu qu
T'r trinh thu lao Hi dng Quán trj và các Uy ban trirc
thuôc nan-i 2022
Ta trinh t' l s hü'u nuâc ngoài và Süa di b sung
Diêu l
Th trinh min nhim thánh viên dc 1p HDQT và d
nghi. bâu bô sung thay the thành viên dc lap HDQT
cho th&i gian con lai cilia nhim k' 20 18-2022.
Bu cir HDQT:
- Thôngquath1êbucü
- Tinhànhbucir
Thão luãn
C dông tháo luân và biu quyt thông qua các ni
dung nêu trên
Báo cáo kt qua bu b sung thành viên dc lap HQT
cho thñ gian cOn lai cilia nhim k' 2018 -2022
Báo cáo các vn d d ducic thông qua trong Biên ban
hçp
Bêmac

Ba Lai Lê HuGng

Ba Nguyn Thi, Mai Thanh

Ong Hu'nh Thanh Hái

Ong D Lê Hung

Ong Nguyn Ngc Thai Binh

Ong Quach VTnh BInh

Chili ta doàn
Ong Quách VTnh Binh
Chili ta doàn

Luu ':Qu9 c dông vui lông xem chi tit tài !iu Dai hi du'cc dãng tài tai website cong ty www.reecorp.com
ngày 08/03/2022.
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QUY CHE LAM VIIC
Nhfrng quy d1nh chung
1
11 Quy chê lam viec tai Dai hôi dông Co dông thuong niên sis dung cho viêc to chirc hop Dai hôi
dông Co dông thuông niên näm tài chInh 2021 ciia Cong ty Co phân Co Din Lnh.
1.2 Quy che nay quy djnh ci the quyên va nghia vii cüa các ben tham gia kS' h9p, diêu kin, the
thüc tiên hành hçp.
1.3 Co dông va các ben tham gia có trách nhim thirc hin theo các quy djnh tti quy chê nay.
2
Quyn và nglila viii cüa Boàn Chü tjch
2.1 Doàn Chü tich bao gm Chü tjch HOi dng Quàn tri, các thành viên Hi dng Quãn trj (nk co)
và Tong Giám doe. Chü tjch Hi dông Quãn tn, Cong ty là ChU t9a chü tn k' hQp Dai hi dông
Co dông.
2.2 Nhiém vu cüa Doàn Chü tich và Chü toa:
Chü trI Di hi dông Co dông thuô'ng niên näm tài chInh 2021.
- Huâng dn các cô dông thão luan.
TrInh tir thào 1un, kêt lun nhtng van dê can thiêt dê Di hi dông Co dông biêu quyêt.
- Trã 1?ñ nhttng van dê do Di hi dông Co dông yêu câu.
Tiên hanh hop Dai hôi dông Co dông môt each hop lê, co trât tu va phan anh duoc mong
muon cüa da so cô dông, di din cO dông tham dir. Biêu quyêt các van dé ti Dii hi theo
nguyen the da so.
Quyn và nghia viii cüa Ban Thir k
3
3.1 Ban thu k5' do Ban t chCrc Dai hi giâi thiu, chiu trách nhim truâc Chñ ta và Dti hi dng
Co dông ye nhim vi cüa mInh.
3.2 Quyn và nghia vii cüa Ban thu k:
Ghi chép dy dU, trung thrc các ni dung k' hop.
H trV Chü tça Cong bô dir thão cácvän kin, kêt lu.n, quyêt djnh cüa Di hi dông Co
dông va thông báo cüa Chü tça giri den cáë cô dông khi duçc yêu câu.
Tiêp nhan phiêu dàng k phát biêu cüa các cô dông.
4
4.1
4.2

Quyn và nghia vii cüa Ban kim phiu
Ban kim phiu do Ban t chüc di hi d cü và duçic Dai hi dng C dông thông qua.
Quyn và nghia vi cüa Ban kim phiu:
Kim tra, giám sat vic bô phiu cüa các c dông vãJhoc di din c dông.
To chirc kiêm phiêu.
Lp biên bàn kiêm phiêu và cong bô truc Di hOi dong Co dong.
Giao lai biên bàn kiêm phiêu biêu quyêt cho Ban Thu k.

5
Quyn và nghia vu cüa Ban kim tra diu kin tiên hành hçp Dii hi
5.1 Ban kim tra diu kin tin hành hp Di hti dng C dông do Hi dng Quãn trj dê Cu.
5.2 Ban kim tra diu kiên tin hành hop thuc hin kim tra diu kin dr hp cüa các Co dOng den
hop, diêu kiên tiên hanh hop, phat cac tai lieu hen quan den ky hop va bao cao truoc Dai hOi
dOng Co dông ye kêt qua kiêm tna diêu kin tiên hành hop.

- Trang 1/3
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6
6.1

Quyn và nghTa vi cüa các cô dông tham dr k hp Di hi dông Co dông
Diu kiên tham du:
C dông hoc di din c, dông có sO hthi c phn có quyn biu quyêt cüa cong ty vào ngày
01 tháng 03 11am 2022 (ngay clang k cui cüng) du?c quyên tham dr hop Di hi dông Co
dông thumg niên nãm tãi chInh 2021.
6.2 Quyn và nghia vi cüa các c dông dü diu kin khi tham dr hop:
Mi c dông vàlhoäc di din c dông khi tOi tham dr hop phãi mang theo giy t thCiy
than (CCCD ho.c H chiêu ...), Thu mi hoc Giây üy quyên tham dir DHDCD np cho
Ban kiêm tra dieu kin tiên hành hop d kiêm tra diêu kin tham dir cüa cô dông.
- M6 co dông tham du hop duGc nhân tai lieu du hop bao gôm tai lieu doe, phiêu bâu thanh
vien HDQT, the biêu quyêt, phieu dat câu hOi va viêt. Trên các phiêu së có ghi ma so cô
dông, so cô phân sO hftu, co cong cO trách nhim thông báo ngay cho Ban kiêm tra diêu
kin tiên hành hop dixe biêt ye các sai sot lien quan den thông tin cüa cô dông.
Trong qua trinh diên rak' hop, cô dông khi có nhu câu cá nhân ra ngoài hi truOng can gift
trt tu dê tránh lam phiên các cô dông khác cflng nhu lam gián don tiên trinh hop và cOng
viêc cUa Chü toa.
- NguOi dugc üy quyên tham dir hop không duçc üy quyn 1i cho ngutT1i khác.
Trong thOi gian hop, cac cô dông phãi tuân thii theo sr huOng dn cüa Chü t9a, rng xft van
minh,lich sir, không gay mat trt tir.
Các cO dOng phãi gift bI met, ki 1ut phát ngôn, thirc hin dung chê d sft ding và bão quãn
tài lieu.
Co dông, nguOi dti din theo üy quyên tham dir hop phãi chap hành nghiêm chinh quy chê
lam vic cUa Di hi dông Co dông. C dông vi phm quy chê nay thi thy theo mirc d cii
the Chü toa sê xem xét và có hinh thi'ic xi:r 1 phü hop theo diem b, khoãn 7, diêu 146 cüa
Luat Doanh nghip 2020.
Co dông den hop muon có quyên dang k ngay, sau do có quyên tham gia và biêu quyêt
ngay ti kS' hop, nhung Chü toa không có trách nhim drng cuc hop dê cho ho clang k và
hiu lrc cüa các dt biêu quyêt dã tiên hành së không bj ãrih huOng.
7

Tin hành hQp
Cuc hop Di hi dng C dOng duçvc tin hành khi có s c dông dci hop di din trên 50%
tOng so cO phiêu biêu quyêt theo danh sách cO dOng ti ngày 01 tháng 03 näm 2022 (ngay clang
k cuOi cing).

8

Thão Lun trong kS' h9p
C dông khi dat cau hôi, có kin thão luân cO th ghi ni dung câu hOi vào phiêu dt câu hôi
dê chuyên len Doãn Chü tjch ho.c gia tay dê xin phát biêu, chi khi dugc Chü tça mOi phát biêu,
cO dông mOi bat dâu phát biêu. Mi cO dông phát biêu khOng qua 03 phüt, ni dung can ngan
gon, si1c tIch, tránh trüng lap.

9
9.1

Th 1 biu quyt
C dOng,ngui di din theo üy quyn biu quyt các vn d ti k' hop bang hinh thOc gio The
biêu quyêt.
9 2 Cac cô dông valhoac dai dien cô cong co quyen tham du hop dêu co quyen biêu quyêt cac van
dê thuc tham quyên cüa Dai hi dOng CO dong, quyên biêu quyet tuo'ng üng vOi so cO phân sO
hftu va so cô phan duqc Oy quyen.
9.2 Các vn d duc biu quy& trong ki hp duçic thông qua khi duc s c cong sO hu trën 50%
hoc 65% tong sO phiêu biêu quyêt cüa tat ca các cô dOng d hop chap thun theo quy djnh tai
Khoán 1 và Khoãn 2 Diêu 20 Diêu l cOng ty.

- Trang 2/3

10

Bu b sung thành viên HDQT
Dtrçxc quy djnh chi tiêt ti The l bâu cü dInh kern tài 1iu Di hi.

11

Diu khoãn thi hành
Trên day là Quy che lam vic ti Di hi dng Co dông ththng niên nm tài chInh 2021
cüa Cong ty Co phân Ca Din Lanh vâi muài mt (11) khoãn miic.
Cong ty Co phân Ca Din Lnh, toàn the cô dong và ngi.thi di.rc cô dông Uy quyên tham
dir kS' hçp Dai hi dông Co dông thiiông niên näm tài chI,, 2021 có trách nhim thi hành
quy chê nay.
-

Nguyn Tb1 Mai Thanh

- Trang 3/3
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BAO CÁO KET QUA HOAT BONG
CUA UY BAN KIEM TOAN
Uy ban Kim toán (UBKT) xin duçc báo cáo Dai hi &ng c dông (DHDCD) kt qua hott dng
và giám sat näm 2021 nhr sau:
I. T chfrc b may và hotit dng cüa UBKT trong näm 2021
1. Thành phn, co can UBKT:
UBKT trirc thuOc Hi dng Quan trj (HDQT) Cong ty C phn Ca Din Lanh (REE) gm
có 3 thành viên, trong do:
STT

Ho ten

1

Ong D Lê Hung

2

Dng Hng Tan

3

Ong Stephen Patrick Gore

Chirc danh

Vj trI

Thánh vien dôc lap
HDQT
Thành viên dôc 1p
HDQT
Thành viên HDQT
hông diu hành

Chü tich
UBKT
Thành viên
Thành viên

Ngày bt
duI Kt thüc
Bt Mu tr
07/04/202 1
Bt Mu tr
01/04/2018
Bat Mu tr
01/04/2019

2. Co ch hot dng cüa Uy ban Kim toán
Can cir các quy dnh cüa pháp 1ut hin hành (Lust doanh nghip 2020, Lut Chrng khoi
2019, Nghi dinh 155 hirâng Mn Lust Chirng khoán, Thông tu 116 Hung Mn Lust Do
nghip 2020 và Nghj djnh 155), HDQT cIA phé duyt cp nht mài Quy chê hoat dng cü
Uy ban Kiêm toán phi hçp vOi Diêu l cüa Cong ty.
3. Các cuc hyp cüa UBKT và tham gia cüa các thành viên
STT

Thành vien UBKT

Si buôi hçp
T1
Ly do
tham diy
tham dr hçp không tham di h9p

1

Ong D Lê Hing

3/4

75%

Do mth b nhiêm là
thành viên ti'r
07/04/2021

2

Ong Dng Hng Tan

4/4

100%

N/A

3

Ong Stephen Patrick Gore

4/4

100%

N/A

4. Hot dng giám sat cüa UBKT di vol HDQT, Ban diu hành
— UBKT thrc hin giám sat hoat dng cüa HDQT thông qua các cuc hçp, trao di, cách
thirc dua ra Nghj quyêt cüa HDQT dông thri thrc hin giám sat hot dng ciia Ban Diêu
hành (BDH) thông qua viêc chap hãnh các Nghj quyêt cüa HDQT cüng nhi.r co chê phn
quyên gitIa HDQT và Tong Giám dOc (TGD).

1

COMG

cii

— Hot dng giám sat cüa UBKT diric trin khai da dng qua các kênh báo cáo vâ tip
xüc vâi Kê toán truâng, Truâng Kiêm toán nOi b (KTNB), Truâng bO phn Kiêm soát
nOi b (KSNB) và Quán 1 rüi ro (QLRR), Tnxing BO phn Pháp chê cfing nhir Kiêm
toán doe lap.
— Trong qua trmnh thrc hin nhim vt, UBKT Iuôn phi hap tt vth các thãnh viên HDQT,
thành vien BDH và các can b quán l lien quan va luôn nhn duc sir hap tác ti'r phIa
BDH.
— UBKT thirc hin báo cáo djnh kSr kt qua giám sat len HDQT.
II. Kt qua giám sat cüa Uy ban Kim toán
1. Tlnh hInh thiyc hin Nghj quyt cüa HDQT:
— Tt cã các vn d quan tr9ng du dixçc thão 1un cong khai, dan chü trong HDQT. Các v.n
dê thrc dánh giá, thão lun thâu dáo, can tr9ng dê di den quyêt djnh thông nhât truâc khi
ra Nghj quyêt.
— BDH luOn barn sat và thirc hin nghiêm tüc các Nghj quy& cUa HDQT dä ban hãnh.
— Thr k Cong ty dâ thrc hin tOt nhim vi theo dOi, don d6c thrc hin và báo cáo tInh
hInh th%rc hin các Nghj quyêt cüa HDQT.
2. Tlnh hInh thrc hin kin nghj cüa UBKT:
Báo cáo giám sat cüa UBKT duçic glri dn HDQT và Ban diu hành và dan vj lien quan.
Các khuyên nghj cUa UBKT dA dixçc Ban dieu hành tiêp thu và tO chirc thrc hin. Két qua
giám sat cho thây cac khuyên nghj va yêu cau cüa UBKT dêu duçic to chirc thirc hin nghiêm
titc, day dü va kp th?yi.
3. Báo cáo tài chInh và h thng k toán:
— UBKT ghi nh.n và thông qua báo cáo tài chInh (BCTC) nàm 2021 dâ duvc kim toán.
BCTC 2021 d duçic 1p và trInh bay phü hçip vài chuân mirc kê toán Vit Nam (VAS),
không phát hin các sai sot trQng yeu có the ãnh hithng den tInh trung thrc cüa BCTC.
— Qua trInh giám sat khong phát hin cac bin dng bt thu&ng d6i vOi các khoãn miic
tr9ng yeu ye tài san và kêt qua kinh doanh. ,Các chInh sách kê toán và nguyêntäc xác
djnh uOc tInh kê toán duçic duy tn áp ditng on djnh, không cO thay dôi trQng yêu duçc
ghi nhãn.
— Các giao djch vOi các ben lien quan duçc kim soát chat chë và tuân thu các quy djnh
cUa pháp luat va Diêu l, quy djnh cüa Cong ty ye kiêm soát giao djch ben lien quan,
không phát hin van dê gi can lint .
— Các câu hOi và yêu cu tr UBKT du dixc BDH và Kim toán dOc 1p giãi dáp và lam
ro.
— Cong ty dä hoàn thành vic tái cu trUc pháp 1 trên toàn tp doàn và dang trong qua
trinh tái cau trüc hoat dng nhäm tOi iru hOa hiu qua quán 1 các hoat dng san xuât,
kinh doanh. UBKT cUng ghi nhn cOng ty dang 1p kê hoach dê dánh giá và cái thin h
thông kê toán nhäm dáp ung tot han yêu câu quãn 1 trong diêu kin mài.
4. H thong kim soát ni b và quän 1 rüi ro:
— UBKT dánh giá hoat dng QLRR và KSNB dang dixgc thirc hin a mirc ca ban. Các
quy trInh hot dng dA duçic ban hành i các cOng ty trong Nhóm, các rüi ro trQng yêu
(pháp l, tài chinh, hoat dng...) duoc phát hin va theo dOi, quãn 1 sat sao vi the có
the nh.n dng kjp thai, dánh giá phü hap và cO hành dng xi:r l thIch hap. Sir h trçl cüa
B phtn KSNB va QLRR dà dóng gop tIch ci.rc vào vic thirc hin các mitc tiêu kiêm
soát hott dng trên toãn cong ty.
— Rüi ro dch bênh COVID 19 dà và dang duçic COng ty quãn l, theo dOi cht the, áp
ding các bin pháp hiu qua không chi dôi vOi hoat dng san xuât kinh doanh ma cá dôi
vOi sr an toàn và sirc khOe cüa nguai lao dng.
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— Rüi ro djch bnh dà tác dng rt tiêu crc dn hu h& các hot dng, nht là mãng co
din lanh trong nm qua, ãnh hrnmg rat lan den các chi so kinh doanh và tài chInh cüa
cong ty. Nh.n thiirc duçc nhung khó khan và rüi ro do, cong ty dà ixu tiên quãn l các
van dê nay va theo sat các chixcing trinh hành dng lien quan dê kiêm soát và giãm thiêu
rUiro.
— Trong khuon khô trin khai Di,r an "Chuyn di hoat dng", UBKT ghi nhn Cong ty dâ
1p kê hoch xem xét và cp nht li toàn b khung QLRR và KSNB bao gôm chInh
sách, phucmg pháp và các quy trinh QLRR, KSNB.
5. I(im toán nôi ho:
— Chrc näng KTNB Co vj th và vai trô rtt quan trong trong h thng quãn tn. cong ty Va dã
ducic thiêt kê, to chirc thuc hin theo các quy djnh cüa pháp lust và thông l tot, phô biên.
— PhOng KTNB dä duGc thành 1p và di vào hot dng tilt thang 07/ 2021. Ngoài vic thrc
hiên nhiêm vu quy dinh theo Quy chê KTNB, BO phân cling duac giao them nhiêm vu
dieu phôi Dir an "Chuyên dOi hot dng" nhäm h trçi và cài thin toàn din h thông
KSNB va QLRR.
— UBKT dánh giá KTNB dä hoàn thành cong vic duçc giao theo k hoch ho.t dng
2021 duçcc phê duyt.
6. Các vn d tuân thu pháp 1ut:
Cong ty CO b may chuyên trách v pháp l h tr cac vn d pháp l cho cac don vj, theo
dOi và cp nht thuang xuyên các quy djnh cilia pháp lust trong quãn l doanh nghip, kinh
doanh các ngành nghê lien quan, dOng thôi dánh giá rUi ro pháp l tilt yêu to chInh sách den
vic áp diing c.i the tai Cong ty, tilt do cO khuyên ngh dê dam bão cong ty tuân thu tuyt dOi
các quy djnh cilia pháp lust.
7. Bánh giá kt qua và chat lirçrng Kim toán dc lip:
UBKT dánh giá Cong ty Kim toán Ernst & Young dà hoàn thành nhim vi,i, thrc hin dy
du nghia vii theo hp dông hem toán dà k kêt vâi REE, dáp ilrng kS' vçrng cilia UBKT trên
cac tiêu chI chili yêu nhir: Dam bão d tin cay, trung thrc và chat luçng cüa báo cáo kiêrn
toan BCTC; tuan thU thai h.n kiêm toán theo quy djnh; tuân thu các quy dnh ye nghe
nghip, dam bào tmnh dc lap, khách quan khi dua ra các kiên kiêm toán.
TM. UY BAN KIEM TOAN
CHU T!CH UY BAN KIEM TOAN

D Lê Hung

3

BA! HO! BONG

cO BONG THU'O'NG NIEN NAM TA! CHINH 2021
Ngày 31 tháng 03 näm 2022

Corporation

T€ TRINH
V viêc lira chon do'n vi kim toán dôc lap nãm 2022
KInh thtra Qu C dông,
- Can cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các van ban huâng dk thi
hành Lut doanh nghip;
- Can cir Diu 1 Cong ty C ph.n Co Din L?nh dixçc ban hành ngày 30/03/202 1;
- Can cr danh sách cac cong ty kim toán dirge chp thun kim toán cho các th ch(rc niêm y&t
cüa Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc;
- Nhim tang cuông hiu qua hoat dng kinh doanh, minh bach tài chInh, kim soát rüi ro và mang
lai giá trj cho các ben lien quan.
Hi dng Quán trj Cong ty C phn Co Din Lanh kInh trinh Dai hi dng c dông thtr?mg niên
näm tài chinh 2021 thông qua nguyen tãc và dê xuât 1ira chçn don vj kiêm toán dc 1p thirc hin
kiêm toán báo cáo tài chInh (BCTC) näm 2022 cüa Cong ty nhtr sau:
1. Nguyen tc và djnh hiró'ng hya chQn don v kiêm toán dc Ip
• Các cong ty kim toán quc t có uy tin dirge phép hoat dng tai Vit Nam, drrgc TiJy
ban Chüng khoán Nba ntrOe chap thuân thtrc hin kiêm toán cho các to ehi.'rc, doanh
nghip CO Igi Ich cong chi.'ing.
• Cong ty kim toán có di ngü kim toán viên chuyên mon cao, iu tiên cong ty có nhiu
kinh nghirn trong lTnh virc kiêm toán các doanh nghip hoat dng trong linh vpc co
din lanh, bat dng san, näng hrgng.
• KhOng cO xung dt lçii Ich.
• Co mrc phi hcrp 1 phü hçp vii pham vi kim toãn duorc REE yêu câu.
2. B xut hra chQn cong ty kim toán dc 1p BCTC näm 2022
Hi dng quán trj COng ty C phtn Co Din Lanh kinh trinh Dai hi dng c dong üy quyn
cho HOi dông quân trj/Uy ban Kiêm toán 1ra ch9n mOt trong bOn cong ty kiêm toán dê kiêm
toán Báo cáo tài chinh näm 2022 cüa Cong ty CO phân Co Din Lnh nhu sau:
• Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam
• Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam
• Cong ty TNHH Price Waterhouse Cooper Vit Nam
Cong ty TNHH KPMG Vit Nam
Quân trj kInh trInh Dai hi xem xét thông qua.
g Quãn tr/

Nguyn Thi Mal Thanh

BAI HOI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM TA! CHNH 2021
Ngày 31 tháng 03 nàm 2022
Corporation

TO TRINH
Phiwng an phân phi lqi nhun näm tài chInh 2021
và Kê hoach cô ttrc nãm tài chInh 2022
KInh thua Qu C dông,
Can th Diu l cOng ty v vic phán phO'i lo'i nhuan;
C'án cá'Nghj quyêt Dii h5i dOng Co dOng thzrOiig niên tài khóa 2020 tO chic ngày 30/03/2021;
án th Báo cáo tài chInh hçxp nhdt nám 2021 ci'ia Cong ty CO phdn Cu Din Lqnh dã du'cic
Cong ty Kiêm toán Ernst & Young kiêm toán và xOc nh2n.
Hi dng Quân trj trân tr9ng trinh Di hi dng C dông phiiang an phan phói lçi nhun näm 2021
nhu sau:
DVT: dn

Lcyi nhuân sauthunäm 2021 (1)
- Trir 1ci nhuan cong ty LDLK 2021 hp nht theo phuong
phap von chu so huii
- Co tirc côngtyLDLKnhnbângtinnam2021
Lginhunduçcphânph6inam2021
Chi trà 25% cô tilic näm 2021 (2), trong do:
- Trã 10% cô tirc bang tin mt
- Trã 15% côtircbangcophiêu(tl 100:15)
Lçi nhun 2021 con 1i sau khi phân phéi (1) —(2)

1.855.079.628.131
(774.158.791.759)
1.116.110.043.340
2.197.030.879.712
772.627.316.000
309.050.926.000
463.576.390.000
1.082.452.312.131

Co tffc näm 2021:
Trong nãm 2020, REE cia thirc hin tãi cAu tric các mãng hot dng cüa Tp doàn và thành 1p
các cong ty holding theo linh virc chiên hxçic bao gôm Cong ty TN}TH Nang hxcing REE (REE
Energy), Cong ty TNHH Nirâc sch REE (REE Water) và Cong ty TNHH Bat dng san REE
(REE Land). Tnrâc qua trinh tái cau trüc, mãng Din dóng gop chInh trong t' trng ye ton
tài san va igi nhun cüa nhóm Cong ty. REE Energy có von dieu l 6.380 t' dông, gap dôi s
vâi von diêu l cüa cong ty mc REE là 3.100 tSi dông. Von diêu 1 cüa REE Water là 1.630
dông va cüa REE Land là 915 t dông, nhO han so vài von diêu l cüa cong ty mc. REE d
duy tn von diêu l 3.100 t' dông hur nm 2016 cho den nay và REE së hixOng den l trinh tang
dan von diêu l va giü vai trO chü do là Cong ty mc holding cia nganh.
Näm 2022, REE Group dt k hoach tang trirô'ng lçri nhun 12% - 15% so vâi näm 2021. Vi
mirc tang tri.râng li nhun hang näm 15%, thu nhp trên mi cô phiêu (EPS) dr kiên sê duxçc
duy tn sau khi REE tang von diêu l thông qua chi trã cô tirc 15% bang cO phiêu.
Voi muc tiêu giü lai môt phân loi nhuan de tang von, tai dâu tu cho kê hoach phat triên va thixc
hin phãn phOi mt phn cô tüc bang tiên mat, Hi dOng Quãn trj kInh trinh Di hi dong Co
dOng thông qua chi trã cô tirc 25% cho näm 2021, trong do chi trà cO tüc 10% bang tiên mt
và 15% bang cô phiêu:
1- Chi trã c tfrc näm 2021 bang tin mt:
- T 1 chi trà: l0%/mnh giá cO phiêu (1 cO phiêu duçc nhn 1.000 dOng)
- Hinh thiLrc trã: bang tiên mt
- Nguôn chi trã: ti'r nguOn 1çi nhu.n sau thuê chua phan phOi cUa Cong ty
- Thai gian dir kiên chitrã: Trong Qu 2 näm 2022
2- Phu'oiig an phát hành cô phiêu trã cô ttrc nàm 2021:
1

Ten cphiu: Cphiu Cong ty C pMn Co Din Lanh
Loi cô phiêu: Co phieu phô thông
HInh thirc cô phiêu: Chmg chi ghi s
MIIh giá cô phiêu: 10.000 dông/cO phieu (mithi nghmn dông tren m5t cô phiêu)
MiicdIch phát hãnh: CM trã Co tCrc nthn 2021 bang cô phiêu
Nguôn vOn phát hành: Tr nguôn 1i nhun sau thuê chua phán phôi cüa COng t
SO 1ung cO phieu d hen phát hãnh dê trã cO tic näm 2021: 46.357.639 cO phiêu
Tong giá trj phát hành theo mnh giá: 463.576.390.000 dông
T lê chi trá cO tirc: 15%/vOn clieu 1
TSr 1 thc hin quyên: 100:15 (cO dOng sâ hUu 100 cO phiêu duc nhn 15 cô phiêu
mâi)
Phuong an phát hành và xr 1 cô phiêu lé:
• Chuyên nhtrqng quyên: CO dông sô htu quyên không duc chuyn nhuçmg quyên
nhn cO tüc nam 2021 bang cô phiêu.
• Co phiêu phát hành de trá c tüc nAm 2021 không bj h?n chê chuyên nhxçmg sau
khi niêm yet.
• Phuong an lam trOn vaxir 1 cô phiêu lé (neu có): Co phiêu phát hành phãn phôi
cho cô dông hin hüu dê trã cO ttrc näm 2021 se duc lam trôn xuOng den hang don
vj. So cO phiêu lê cOn iai chua duçic phân phôi së hüybO.
Dôi tuçmg phát hành: Co dông có ten trong danh sách cô dông Cong ty tai thñ diem
chôt danh sách. Cong ty sê thông báo thii diem chOt danh sách sau khi duçc Co quan
Nhà nuOc có thãm quyen cho phép phát hành.
Thai gian dir kiên thirc hin: Trong QuSr 2 näm 2022
HOi dng Quãn trj kinh trinh Dai hOi ding C dOng üy quyn cho HOi dng Quãn trj tin hành
các thu tiic can thiêt và triên khai thirc hin lien quan den:
-

-

Pháthành c phiu d chi trá c tirc näm 2021 sau khi nhn duçic si,r cho phép phát hânh
cüa Uy ban Chiirng khoán Nhà nuOc.
Sau khi phát hành cO phiêu, Uy quyên cho HOi dông Quân trj tiên hành thrc hin dang kSr
luu kSrtai Trung tam Luu kSr Chung khoán Vi@ Nam, thuc hin dàng kSr niêm yet giao djch
CO phiêu ti Sâ Giao djch Chrng khoán Thành phô HO CM Minh, và dang kSr tang vOn diêu
1 tuong irng vâi sO cô phiêu phát hành ti Sà Kê hoch và Dâu tti Thành phO Ho CM Minh.
Thrc hin các thu tic khác có lien quan dê hoàn thành các nOi dung cOng vic duçc giao.
Hi dOng Quãntrj duçc üy quyên cho Tong Giám dOc dê thrc hin mt sO hoc toàn b
cOng vic ci,i the nêu trên.

K hoach c tue näm 2022:
Nh.m dam bão ngun v6n tr có cho vic d&u tu, phát trin các dir an mài, Hi dng Quan trj
dé xuat Dai hi dOng CO dOng Uy quyên cho HOi dOng Quân trj quyêt djnh rnirc chi trá CO tüc
phii hqp cho nam 2022 dê gii 1a mt phân hoc toàn bO 1i nhun dé tái dâu tu cho các k&
hotch phát triên cüa cong ty.
trj kmnh trinh Dai hi xem xét thông qua.

Nguyn Th1 Mai Thanh
Chü tjch
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BiI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM TAI CHINH 2021
Ngãy 31 tháng 03 näm 2022
TO TR!NH
V/v Báo cáo thi'c hin phãn phôi Co phiêu qu5
vã Phu'o'ng an si'r ding cO phiêu qu5
Kinh thua Qu C dông,
- Can th Diu l Cong ty Cdphdn Go' Diên Lgnh;
- Can th Nghj quyêt so 02/2021/DHGD-NQ cia Dai hi DOng cô dOng thzt&ng niên tài
khóa nám 2020 du'çrc to chzc ngày 30 tháng 03 nám 2021 tai Hi tru'Ong tOa nhà e.town,
sO 364 Cong Hôa - Phu'&ng 13- Quçn Tan BInh - Tp.HCM
Hi dng Quãn tn trân trQng kInh báo Di hi dng C dông:
1- Báo cáo thtrc hin phân phi c phiêu qu5:
Näm 2021 vâi nhiu bin dng bàn djch bnh Covid- 19 büng phát trâ 1i nhimg cong ty
vn dat vuçYt kê hoach 1çi nhun dà duçic Dai hi dông Co dông ngày 30 tháng 03 näm
2021 giao. Dê kjp thàni khuyên khIch va dng viên nhãn viên quãn 1 dã cüng cong ty
vuçlt qua mt nãm nhieu khó khän, Hôi dông Quân trj dA quyêt djnh chi thuànng bang
tiên mt thay vi ban cô phiêu qu vOl giá uu dãi nhu dà trInh Dai hOi dông Co dOng ngày
30 tháng 03 näm 2021.
Do 4y, Hi dng Quán trj trân trçng kInh báo cáo truOc Dai hi và kInh trInh Dai hOi
dông Co dông xern xét thông qua Báo cáo thirc hin phân phôi cô phiêu qu5, và Phtro'ng
an sft ding cô phiêu qu5 mOi nhu sau:
2- Phiro'ng an sfr ding d phiu qu5:
Nh&m khuyn khIch, dng viên nhân viên quán 1, dng thàni tao sir gn k& vOl hiu qua
hoat dng và sir phát triên ben vftng cfta cong ty, Hi dông Quãn trj trãn trQng kInh trinh
Dai hOi dông Co dông phuong an sft diing cô phiêu qu dê ban giá uu dãi cho nhãn viên
quân 1 có thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhu sau:
1- Ten c phiu: C phiu Cong ty C ph Co Din Lanh
2- Ma chirng khoán: REE
3- Loi cO phiêu: Co phiêu phô thông
4- Mnh giá cô phiêu: 10.000 dông/cô phiêu
5- Tong so cô phiêu qu nám gift truànc khi thirc hin giao djch: 1.007.915 cô phiêu
6- Tong so 1rnng cô phiêu qu dang k ban: 1.007.915 cô phiêu
7- Tong giá trj dang k ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dong
8- Miic dIch ban cô phiêu qu: dung cO phiêu qu dê ban giá ru dãi cho nhân viên
quân 1 có thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhäm khuyen khIch, dng viên
nhan viên quãn 1, dông thàni tao sir gan kêt vOl hiu qua hoat dOng và sir phát triên
ben vttng cüa cong ty.
9- Phi.ro'ng thrc giao djch: chuyn quyn sâ hftu qua Trung tam Lixu k" Chiirng khoán
Viêt Narn (VSD).
10- Nguyen tàc xác djnh giá: giá ban cô djnh là 10.000 dông/cô phiêu
11- Thàni gian dir kiên thirc hin: trong 6 thang dâu nãm 2023.
HOi dng Quàn tn kInh trInh Dai hOi xem xét thông qua:
- Báo cáo thinrc hin phan phi c phiu qu5 nhu trên;
- Phuongán sft dmg Co phiêu qu nêu trên;
- Uy quyên cho HOi dông Quàn trj:

U
.

.

U

Ban hành Quy ch ban c phiu qu;
Quyet djnh danh sách va so hrcmg cô phiêu nhãn viên duçc mua tfr vic ban cô
phiêu qu5 vài giá uu dAi;
Thuc hin toãn bO cac cong vic và cac thu t1Ic lien quan vài các Co quan chirc
näng nhix Uy ban Chüng khoán Nha nuâc, Sâ Giao djch ching khoán, Trung
tam Ltru k' Cht'rng khoan Vit Nam, ... theo di1ng cac quy djnh cüa pháp lust
hiên hành;
Hi dng Quãn trj duçic üy quyn cho Tng Giám dc d thirc hin mt s6 hoc
toãn b cOng vic ci the nêu trên.
g Quãn Trj

cc n

Nguyn Thj Mai Thanh
Chü tjch
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BA! HO! BONG cO BONG THU'ONG NIEN NAM TA! CHINH 2021
Ngãy 31 tháng 03 nàm 2022
Corporation

TO TR!NH
THU LAO HO! BONG QUAN TR! VA CAC Uy BAN
KInh thua Qu C dông,
HOi d6ng Quán trj xin báo cáo v thu lao Hi ding Quàn trj và các TiJy ban tWc thuOc näm 2021
và dê xuât cho nàm 2022 nhu sau:
Thu lao Hi dng Quãn trl và cac Uy ban trrc thuçic Hi dlng Quãn trj näm 2021:
Ngh quyt Dai hi dng C dông thu&ng niên näm tài chinh 2020 ngày 30/3/2021 dà
phê chuãn tong th lao cho nãm tài chInh 2021 ma Hi dông Quãn tr và các Uy ban trirc
thuOc dtrçic huing là 7.200.000.000 dông. Tong thu lao dà chi trong nm 2021 là
7.040.000.000 dông.
Thu lao Hi dông Quãn trj va cac Uy ban truc thuc Hi dng Quãn trj d xut cho
näm 2022:
Hi dng Quàn trj xét th.y rtng:
• HOi dng Quân trj phài cO 1 thành viên là Chu tjch hoc Phó chü tjch hot dng
chuyên trách toàn thi gian trong giai don chuyên giao Tong giám dôc diêu hãnh và
có the suôt thñ gian sau nay do qui mô hoat dng cüa Tp doàn rng iOn han;
• Hôi dng Quãn tn phái có các TiJy ban: Chin 1uçc, Kim toán, Luang thuOng va
nhäm thu hut các thành vien dc1.p có du be dày kinh nghim, chuyên mon cao trong
các linh vrc hot dng — REE can phái chi trá thu lao thOa dáng;
Do 4y, HOi dng Quân trj d xut thng thi lao näm 2021 cho Hi dng Quàn trl và các TiJy
an tr%rc thuc là 11.000.000.000 dong.
/

O741

oi dn

có$GT1

trj kInh trInh Dai hi xem xét thông qua.
Quán Tn
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Nguyn Th1 Mai Thanh
Chü tich
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BA! HOI BONG CO BONG THIXNG NIEN NAM TA! CHINH 2021
Ngay 31 tháng 03 näm 2022

T TRINH
TY LE S HOU N1XC NGOAI và
Si5'A oOi BO SUNG BIEU L
KInh thua Qu C dông,
-

Can cü' Luát Chzng khoán so' 54/2019/QH14 du'çrc Quo'c hi thông qua ngày 26/11/2019 có
hiu lu'c kê tui' ngày 01/01/2021.

-

Can th Nghj djnh so' 155/2020/ND-CF do ChInh phi ban hành ngày 3 1/12/2020 hu'áng dái
Luat Chthig khoán sO 54/2019/QH14 ("Nghj djnh 155/2020/ND-CT",).

Cong ty C phn Ca Din Lnh hin là mOt cong ty niêm y& hot dng da ngãnh trong các lThh

we chInhnhu: ca diên ltnh; phát triên, quãn 1 bat dng san; ca s h tang din & rnthc. Trong
do, mt so ngành nghê thuc danh mic ngành nghê tiêp cn thj tri.r&ng có diêu kin dôi vâi nhà
dâu tu rnràc ngoài nhimg 1i không quy djnh cii the t 1 sà hU'u nhix kinh doanh bat dng san và
san xuât diên.
Trên co sO' quy djnh tai Dim c Khoân 1 Diu 139 Nghj djnh 155/2020/ND-CP v "Tru'&ng hop
nganh, nghe tlêp cOn thz tru'o'ng Co dzêu kiên tal danh muc khong quy thnh cu the diêu kzên ty lê so'
h1ru vOn diêu l cia nhà dOu tw nu'ác ngoài trong to cht'c kinh tá thI tj' lê sá hiru nethc ngoài tOi da
tgi cOng ty là 50% vOn diêu lç ".
Ding thO'i, Dim e Khoân 1 Diu 139 Nghj djnh 155/2020/ND-CP cüng nêu rO "Tru'&ng hop cOng
ty dqi chz2ng quyêt d/nh tj) lç sO' hü nithc ngoOi tôi da thdp ho'n tj) l quy djnh tii các diem a, b, c,
d, d Khoán 1 Diêu nay thl tj' lç cu the phái du'o'c Dgi h5i dOng cO dông thông qua và quy djnh tçii
Diêu l cong ty ".
VI vy, HOi dng Quãn trj kInh trinh Di hi dng C dông thuO'ng niên ngày 31/03/2022 thông
qua:
1. T 1 sO' hU'u nuâc ngoài ti da ti Cong ty C6 phn Ca Din L?nh là 49% von diêu l.
2. B sung Khoãn 8 Diu 5 Diu l Cong ty C phAn Ca Din Lnh v t 1 sO' hUu nuO'c ngoài
tôi da nhu sau:
"Diu 5. Vn diu 1, c phn, c dông sang 1p
8. Tj l sO' hth nu'ác ngoài to'i da tqi Cong ty là 49% vô'n diu li."
Quãn tr kInh trinh Di hi xem xét thông qua.
Quán triW
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BA! HO! BONG cO BONG THU'ONG NIEN NAM TA! CHINH 2021
Ngày 31 tháng 03 ham 2022

THE L BAU C1BO SUNG
THANH VIEN BQC LiP HQI BONG QUAN TRI
THYI GIAN CON LiJ CUA NHIM K 2018 — 2022
—
—

COn th Khoán 3 Diu 20 Diu l Cong ty Cdphdn Ca Din Lgnh,
COn ci Khoán 3 Diu 148 Luát Doanh nghip dztçrc Quôc H5i thông qua ngOy 17/06/2020.

Th l bAu cCr b sung mOt (01) thành vien dc 1p HOi dng Quán trl Cong ty C phn Ca Din Lnh thxi
gian cOn iai nhim k' 2018 - 2022 duqc quy djnh nhu sau:
1. S hrç'ng và nhim k:
—
—

S lu'cing: 01 (met) thành viOn dc 1p HDQT
Thai gian cOn li cña nhiém k' 2018 — 2022

2. Th thuc bu cii: Bu dn phiu
Can dr Khoãn 3 Diu 148 Lut Doanh nghip 2020 quy djnh: Viçc bieu quyê't bdu thành viên Hói dng

quán irj phái thztc hiçn theo phwoiig thc báu don phiêu, theo do mOi cô dong cO tong so phiêu
biêu quyêt twing z°ng vái tOng so cô phán s& hru nhân vái sO thành vien drtcic bOu cia Hói dOng
quán trj và CO dOng có quyên dOn hét hoác mat phán tong sO phiêu báu cña mlnh cho mt hoc
môt sO wig cit vzên Ngwaz trung cit thanh vzen Hôi dOng quan tn dwoc xac dinh theo sO phiêu
bâu tinh tei'r cao xuOng thOp, bat ddu tir ing czt v/en có so phiêu bOu cao nhât cho den khi di sO
thành viên quy djnh tqi Dieu l cOng ty. Tru'Oi'zg hcip cO tIt 02 tng ci't v/en trà len dzt cing sO
ph/eu báu nhu' nhau cho thành v/en cuOi cling cia Hai dong quOn tr/ thl së tiên hành bOu iqi trong
sO các thig th viên có so phiêu bâu ngang nhau hoIc lta chQn theo tiêu chI quy d/nh tgi quy chê
bOu th hoãc Diêu l cOng ty.
— Cith:
Tong so phiOu biêu quyêt cOa môi cO dOng = TOng so cô phân s& hthi cüa CO dông x mt (01) (là so
luQ'ng thành viên dc 1p HDQT di.rqc bâu bô sung).
— Nhirvây:
TS' 1 phiêu biêu quyêt = Tong so phiêu biéu quyét cho üng c viên / TOng so cO phãn di,r hpp x I 00%.
3. Ni dung bu cii:
—

Phiu bu thành viên dc 1p HDQT giy màu xanh, có dóng du dO cüa Cong ty C phn Ca Di
Lanh.

—

Phiu bu:
• Phân 1: Th hin ma so cô dông, tong so cO phân, tong so phiOu biOu quyOt
• Phân 2: Danh sách 0ng ci'r viên
M3t phiu bu th hin quyn biu quyt tuong trng vài s krçmg c phn c dOng do nm giü.

—

Cáchthircbâu:
• C dong ghi s krcmg phiu biu quyt vào trng 0 trng tirang O'ng cOa trng c11 viên du'cc bu tai
ct "So phiêu biOu quyOt cho i'rng cCr viên".

—

Nguyen tc tring cfr:
• Ngixi trUng cCr thành viên dc 1p Hi dng Quãn tn ducic xác djnh là nguôi cO phiu biu quyt
cao nhât.
• Trixmg hçrp có tü 02 (hai) ting cr viên trâ iOn dt dung s phiu biu quyt nhu nhau thI së tiên
hành bâu lai trong so các i'rng cü vien có so phiOu biOu quyOt ngang nhau hoc lira ch9n theo tiOu
chI ma Cong ty quy djnh.
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Mu phiêu bâu thành viên dôc Lap HBQT:
CONG TY CO PHAN CO B1N L3NH
BII HQI CO BONG THU'O'NG NIEN NAM TAI CHINH 2021
Ngay31 tháng03 näm 2022

MAU

PHIEU BAU
THANH VIEN BOC LAP HQI BONG QUAN TR
THOJ GIAN CON LA! CUA NHIM KY NAM 2018 —2022
A
Phanl

MS cô dông: 0001
Tong so cô phn: 2.000 cp
Tong so phiéubiêu quyêt: 2.000 x 01

2.000 phiu
Phn II
Danh sách irng cü vin

ThO
ttr

cho u'ng cfr viên
s6 phiu biu quyt
.
. x .2
(gin so luvng phieu bieu quyet vao tu'ng o trong)

HçvaTen

2

Yêu câu
1. C dông chi duqc quyn bu dn phiu cho cac 1rng ccr viên trong pham vi tng s phiu biêu quyt cüa
mmnh, turc là tong so phiéu biêu quyt cho cac crng cfr vien phãi nhO hcm hoc bang tong so phiêu biêu
quyêt cüa Co dông do.
2. PhMu bu hcsp l là phiu bu thuôc cac tru?xng hgp:
— Tng s phiu biu quyt cho i'rng vien nhO hcm hoc b&ng tng s6 phiu biu quyt cüa c dông;
— s6 hrgng phiu biu quyt cho cac i'rng cr vien dixçic ghi tirong üng b&ng s hoc bang chU vào cac o
trông i ct "So phiéu biêu quyêt cho i'rng cCr viên".
— Phiu bau d trng.
3. Phiu bAu không hçip lé là phiu bu thuc các tnrOng hçip:
— Dánh du X vào o trng cho mt hoc cac 1rng Cu viên.
— C dong gach ten rng cCr vien, xóa, sCra chüa, ghi them hoc ghi ten không diing, không thuc danh
sách trng cu viên, phiêu ghi them nhtng thông tin khác, them k hiu;
— C dông bau virçrt qua thng s phik biu quyt cüa mInh;
— PhiEu không theo mk quy djnh không do cOng ty phát hành, không có du cong ty;
— Phiu không cOn nguyen vçn;
— C dOng bAu b&ng "% "s phiu.
4. Nguyen tc kim phiu
— Ban Kim phiu tin hành kim tra thüng phiu truóc sir chñng kiên cüa các CO dOng;
— Vic bô phiu du9c bAt dAu khi vic phát phMu bAu cu hoàn tAt và kt thOc khi c dông cui cñng b6
phiêu bâu vào thüng phieu;
— Vic kim phMu phài dugc tin hành ngay sau khi vic bO phiu kt thOc;
KAt qua kiAm phiu duçic 1p thành van ban và dirçc Ban kim phiAu cong bô tnrâc Dai hi.
1
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DU THAO
CONGTYCOPHAN
CO BIN L1LNH

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM
Dc Lap — Tir Do — Hanh Phñc
oOo

S: 0 1/2022/DHDCD-BB
BIEN BAN HOP BAI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM TAI CH!NH 2021
CONG TY CO PHAN CO BIN LNH
Horn nay, ngày 31/03/2022, Hi dng Quan trj (HDQT) Cong ty C phn Co Din Lnh (Cong
ty) — dia chi 364 Cong HOa, Phing 13, Quan Tan Binh, TP.HÔ Chi Minh, Giây chrng nhan
dang k kinh doanh so 0300741143 do Sâ Kê hoach và Dâu ti.r cap diêu chinh mOi nhât vào
ngày 03/08/2020 — triu tp Di hOi dông CO dông (DHDCD) thrr?ing niên 11am tài chInh 2021.
Thôi gian:
Dia diem:

gi
phüt, ngày 31 tháng 03 näm 2022
Hi tnr?rng tOa nhà e.town
364 Cong Hôa, P.13, Q.Tan BInh, Tp.HCM

Chuong trinh Dai hi: Nhix ni dung Chucmg trInh dInh kern
I - THANH PHAN THAM DU VA T!NH HqP PHAP, HP L
OHOCO

CUA CUQC HQP

Thành phn tham dix:
Các cô dông Cong ty
Hi dông Quân trj:
Ba Nguyn TM Mai Thanh — ChU tjch
Ong Alain Xavier Cany — Phó Chü tjch
Ong Stephen Patrick Gore — Thành viên
Ong NguyênNgçc Thai BInh — Thành viên
Ong Dng Hông Tan — Thành viên
Ong D Lê Hing — Thành viên
Ong Hu'nh Thanh Hãi — Thành viên
Di din Cong ty kiêm toán Ernst & Young (Vietnam)
Tmnh hop pháp, hop lê cüa Dai hOi:
Ban to chic dai hOi báo cáo tinh hInh CO dông tham dir.
Nguôi trInh bay: Ba Lai L Hucing — Ni dung chi tiêt nhu Biên ban kiêm tra diêu kin Co
dOng dInh kern.
Tom tat: t3 1 cO dông tham d%r nhu sau:
a
Tong so cô phiêuphô thông dãpháthànhlà3l0.058.841 cO phiêu;
• VI 1oi trir 1.007.915 cô phiêu qu, nên so cô phiêu có quyên biêu quyêt dang lixu
hànhlà 309.050.926 cô phiêu do 17.076 cô dOng sâ httu;
• So CO dOng tham dix Dai hôi ngay horn nay la
cO dong, dai diên cho
cO phiêu, chiêm t' trong
% trên tong so 3 10.050.926 cô phiêu có quyên biêu
quyêt.
Can ci khoân 1 Diu 145 cüa Lust Doanh Nghip näm 2020 và khoàn 1 Diu 18 Diu 1 Cong
ty, Dai hOi dOng cô dOng thirông then näm tài chmnh 2021 cUa Cong ty CO phân Co Din Lnh
di'i diêu kiên dê lien hành.
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II- DIEN TIEN DAI 1101
A - Thu ttic tin hành cuc hyp DHDCD
Ba Lai Lê Hi.nmg thay mt Ban t chirc Di hOi giâi thiu Chü t9a Doàn gôm:
1.Ba Nguyn Thi Mai Thanh — Chü tjch
2. Ong Alain Xavier Cany — Phó ChU tjch
3. Ong Stephen Patrick Gore — Thành viên
4. Ong NguynNgc Thai BInh — Thành viên
5. Ong Dng Hông Tan — Thãnh viên
6. Ong D Lê Hing — Thành viên
7. Ong HuS'nh Thanh Hãi — Thành viên
Thu k Doàn grn:
1.Ba Trân Kim Linh - Thu k HDQT
2. Ong Nguyn Thanh Phong — Trg 1 Tong Giám Dôc
Thành phn Barr kim phiu biu quy&:
1.Ong Quách VTnh Birth — Trix&ng ban
2. Ong Dng Quang Vinh — Thành viên
3. Ba bang Thj Khánh Van — Thành viên
Dai hOi thng nht kin vâi tT 1 chip thun 100% thành phn Chü t9a Doàn, Thu k Doàn Va
Ban kiêm phiêu duçrc dê cir.
B - Báo cáo thu*ng niên và các to' trInh
Thir 1: Báo cáo tInh hInh thic hin các ni dung cüa Ngh Quyt OHOCO ngày 30/03/2021
và d!nh hirong phát triên Cong ty
Nguñ trmnh bay: Ba Nguyn Thi Mai Thanh — Chü tjch HDQT

Thir 2: Báo cáo tlnh hInh hott dng va kt qua SXKD näm 2021. Các miic tiêu nhim vi
trong näm kê hotch 2022
Ngithi trInh bay: Ong Hunh Thanh Hãi — Tong Giám Doe
Ni dung chi tiêt: Báo cáo thumg niên 2021
Tom tt k& qua kinh doanh hçTp nht näm 2021 cüa nhóm Cong ty C phn Ca Din Lanh (da
duçic Cong ty Ernst & Young kiêm toán) va kê hoch kinh doanh näm 2022 nhu sau:
Kt qua kinh doanh näm 2021:
• Doanh thu thun t dng, tang/giãm . . . % so vOi 2020
• Lçii nhun sau thug .
t5 dng, täng/giãm . . . . % so vOl 2020
K hoach kinh doanh nãm 2022:
• Doanh thu thun
• Li nhutn sau thu

.

t dng, tanglgiãm . . . % so vOi 2021
t' dng, täng/giãm . . . % so vOi 2021

Thu 3: Báo cáo hoit dng cua Uy ban Kim toán trrc thuc Hi dông Quãn trj
NguOi trinh bay: Ong D Lé Hung — Thành viên HDQT, Tnthng Uy ban Kiêm toán
NOi dung chi tiêt: Báo cáo hot dng näm 2021 cüa Uy ban Kiêm toán

ThtI4:Tô' trInh hra chon Kiêm toán doe lap kim toán các Báo cáo Tài chInh cüa nhóm
Cong ty REE näm 2022
Ngui trinh bay: Ong D Lê HUng — Thành viên HDQT, Trtx&ng Uy ban Kiêm toán
NOi dung chi tiêt: Th trinh lira chçn Kiêm toán dOc 1p kiêm toán các
Báo cáo Tài chInh cüa nhóm Cong ty REE näm 2022
Thw 5: Phiro'ng an phân phi lçri nhun näm tài chInh 2021 và k hoich c ttrc näm 2022
Nguài trInh bay: Ong Nguyn Ngçc Thai Binh — Thành viên HDQT
NOi dung chi tiêt: Th trinh Phuorng an phân phôi li nhun 2021 và kê
hoach cô tirc 2022.
Thu 6: Báo cáo thtic hin phân phi d phiu qu
Ngu?ñ trinh bay: Ong Nguyn Ngçc Thai Binh — Thành viên HDQT
Nôi dung chi tiêt: Báo cáo thirc hin phân phôi cô phiêu qu.
Thir 7: To' trInh thñ lao Hi dng Quãn tr va các Uy ban trc thuc nãm 2022
Ngixâi trInh bay: Ong Nguyn Ngçc Thai Binh — Thành viên HDQT
NOi dung chi tiêt: Ti trInh thi lao Hi dông Quán trj và các Uy ban
truc thuôc nm 2022
Thur 8: TO trInh t 1 so' hfru nu*c ngoài Va Sfra di b sung Diu l
Ngui trInh bay: Ong Quách Vinh BInh — Trixâng ban KSNB & QLRR
Nôi dung chi tiêt: Ti trinh t' 1 sâ hthi nuàc ngoài và Süa dôi bô sung
Diêu 1
Thur 9: Min nhim thành viên dc 1p Hi dng Quãn trl (HDQT)
Ngithi trInh bay: Ong Quách Vinh Binh — Tru&ng ban KSNB & QLRR
Ni dung chi tiêt: Th trInh mien nhim thành viên dc 1p HDQT
Ngay 08/02/2022, Ong D.ng Hng Tan có dan xin ti'r nhim chirc danh thành viên dOc lap
HDQT gri den tri sâ Cong ty Co phân Ca Din Lanh. Can cr Diem b Khoán 5 Diêu 24 Diêu l
cong tyvà Diem b Khoãn 1 Dieu 160 Luat Doanh nghip 2020, Hi dông Quãntrj trinh Dai hi
dông Co dông thông qua viêc min nhiêm chixc danh thanh viên dôc lap Hôi dông Quan tn dôi
vOi Ong Dng Hông Tan kê ttr th?i diem kêt thüc Dai hi dông Co dông ngày 31/03/2022.
T l biu quyt nhu sau:

quyên biêu quyêt

Chim t' lê
% sé c phn có
quyên biêu quyêt tham dir dai hOi

Khongdongy

.
quyen bieu quyet

Chim t' lê
% s c phn có
quyen bieu quyet tham dir di hçn

Ykienkhac

.
quyen bieu quyet

Chim t' lê
% s c phn CO
quyen bieu quyet tham dir di hi

DAong '

Thu 10: Thông qua danh sách frng viên thành viên dc 1p Hi dng Quãn trl (HDQT)
bu bô sung thay th cho thOi gian cOn 1i cüa nhim k5 2018 — 2022
Nguñ trInh bay: Ong Quách Vinh Binh — TruO'ng ban KSNB & QLRR
NOi dung chi tiêt: Th trmnh bâu bô sung thành vien dOe 1p HDQT cho
thñ gian cOn li cüa nhim k' 2018-2022.
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Theo thông báo cüa cong ty ngày 09/02/2021 v vic d cr iirng viên tham gia bu bô sung vào
vj trI thành viên HDQT cho thxi gian cOn 1i ciXa nhim k' 2018 - 2022. Den 17 gi 00 ngày
15/03/2022, cong ty dâ nhn duçic ho so ãê ciX, iXng ciX cUa các iXng viên tham gia bâu bô sung
vao vj trI thành viên dOe 1p HOi dOng Quân tr sau day:
Hovàtên:
Sinh ngày:
Quoc tich:
So CMND/Passport:
Dja chi thu&ng trü:
Hovàtên:
Sinh ngày:
QuOc tjch:
So CMND/Passport:
Dja chi thuing triX:
Cn ciX Diu 24 Diu 1 cong ty, cOng ty dã kim tra và xác nhn các iXng viên nêu trên
dü
tiêu chuân và diêu kin dê tham gia bâu bô sung vào vj trI thành viên dOe l.p HOi dông Quãn trj
cho thai gian cOn 1i cüa nhim k 2018 - 2022.
cia

Chü t9a doàn 1y kin Di hOi v vic thông qua danh sách iXng ciX vj trI thành viên dOe 1p
HDQT trên, tr 1 biêu quyêt nhix sau:
Dxong '
Khong dong

quyên biêu quyêt
y

Ykienkhac

Chim tSr lê
% s c phn có
quyên biêu quyêt tham dr dai hOi

quyen bieu quyet

ChimtSr1ê
%scphncó
quyen bieu quyet tham dir di hçn

.
quyen bieu quyet

Chimt5r1ê
%scphncO
.
quyen bieu quyet tham di,r di hçi

x

•

Ong Quách Vinh BInh trInh bay th 1 bu ci:r. Di hOi nh.t trI thông qua th 1 b.0 cir và tin
hành bâu ciX.

C - Thão luân:
Câu hOi 1
Câu hôi 2
Câu hOi 3

Tt Ca các cau hôi, các vAn d& thão 1un lien quan dn cac nOi dung chInh nêu trên thrqc Chü
tça doàn và di din Ban diu hành Cong ty giái dáp, trã 1M rO rang vâ cn kë cho cô dOng ngay
ti Di hOi.
cia

D — Biêu quyt thông qua các van d tti Di hi
Kêt thüc phân thào lun. Co dông tham di Dti hi tiên hành biêu quyêt thông qua các báo cáo
CaC t?y trinh.

Va

Sau day là báo cáo kt qua biu quyt cho trng vn d:
Thfr 1: Báo cáo tlnh hInh thrc hién các ni dung cüa Nghj Quy& DHDCJ3 ngày 30/03/2021
và d!nh hiró'ng phát triên Cong ty
Di hi dng C dông thông qua báo cáo tinh hinh thrc hin cac ni dung cüa Ngh Quyet
DHDCD ngày 30/03/202 1 và djnh huó'ng phát triên Cong ty.
T 1 biu quyt nhu sau:
ong y
Khong dong y
Ykienkhac

quyên biêu quyêt

Chim t lê
% s6 c phân có
quyên biêu quyêt tham dir di hi

.
quyen bieu quyet

Chimt1ê
%sécphncó
quyen bieu quyet tham dir di h9l

A

.

quyen bieu quyet

Chimt1ê
%scphncó
A
quyen bieu quyet tham dir dai hçi

Thir 2: Báo cáo kt qua kinh doanh nãm 2021 (dã thrçc Cong ty Ernst & Young kim toán)
và các chi tiêu kê hoach kinh doanh näm 2022
Di hi dng C dông thông qua báo cáo kt qua kinh doanh näm 2021, báo cáo hçip nht dà
dixçc cong ty Ernst & Young kiêm toán va cac chi tiêu ké hoch kinh doanh nãm 2022 nhi.r sau:
Kt qua kinh doanh näm 2021:
• Doanh thu thun
t' dng, tanglgiãm . . . % so vâi 2020
• Li nhuan sau thu t dng, täng/giám .. . .% so vài 2020
K hoach kinh doanh näm 2022:
• Doanh thu thu.n
t' dng, tang/giam . . .% so vOi 2021
• L?i nhun sau thug t' dng, tang/giâm .. . % so vâi 2021
Di hi dä nht tn thông qua vâi t' l biu quyt nhu sau:
Dxong '
Khong dong y
Ykienkhac

quyên biêu quyêt
.

quyen bieu quyet
x

.
quyen bieu
quyet

Chim t' lê
% s6 c phn có
quyên biêu quyêt tham d%r di hi
Chimt1ê
%scphAncó
A
.
quyen bieu quyet tham di,r di hQl
Chim t' lê
% s c phn có
quyen bieu quyet tham dr di h9l
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Thir 3: Báo cáo hot dng cüa Uy ban Kim toán trirc thuc Hi dng Quãn tr!
Di hOi dã nht trI thông qua Báo cáo hot dng cüa Uy ban Kim toán trrc thuOc HOi dng
Quàn trj vOi t' 1 biêu quyêt nhix sau:
D"ong)'

quyên biêu quyêt

Khongdongy
Ykienkhac

% s c ph&n có
Chim t 1
quyên biêu quyêt tham dir dai hOi

quyen bieu quyet

%scphncó
Chimt1ê
.x
quyen bieu quyet tham di,r di h9i

quyen bieu quyet

% s c phn có
Chim t lê
quyen bieu quyet tham dir di h91

A

•x

Thu 4: Lira chon Kim toán dôc 1p kim toán các Báo cáo Tài chInh cüa nhóm Cong ty
REE näm 2022
Dra trên các Nguyen tc va djnh huâng 1ra ch9n don v kim toán dc lip:
• Các cong ty kim toán quc t co uy tin dxçic phép hoat dng ti Vit Nam, ducc Uy
ban Chirng khoán Nhà nuàc chap thun thi,rc hin kiêm toán cho các to chirc, doanh
nghip cO 1çi Ich cOng chüng.
•

Cong ty kim toán có di ngü kim toán viên chuyên mOn cao, uu tiên cOng ty có
nhiêu kinh nghim ,trong lTnh virc kiêm tôán các doanh nghip hot dng trong lTnh
vrc co din 1nh, bat dng san, nang hrqng.

•

Không có xung dOt igi Ich.

• Co mi'rc phi hçTp 1 phü hgp vth phm vi kim toán th.rgc REE yêu cAu.
DHDCD üy quyn cho HOi dng quãn trj/TJy ban Kim toán 1ra ch9n mOt trong bn cong ty
kiêm toán sau day de kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2022 cUa Cong ty Co phân Co Din
Lanh:
• Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam
•

Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam

•

Cong ty TNHH Price Waterhouse Cooper Vit Narn

•

Cong ty TNHH KPMG Vit Nam

T' 1 biu quyt nhu sau:
Dxong y
Khongdongy
Ykienkhac

quyên biêu quyêt

Chim t lê
% s c phAn có
quyên biêu quyêt tham dir di hOi

quyen bieu quyet

Chim t' lê
% s c phn có
quyen bieu quyet tham dr di h9i

quyen bieu quyet

Chimt'1ê
%scphncó
quyen bieu quyet tham dir dai hçn

Thu 5: Phuong an phãn phi 1çi nhun, c tirc chi trá näm 2021 vã k hoch cô tfrc näm
2022
Dai hOi dng C dong nht tn thông qua Phuo'ng an phân phi Ii nhuân, Co tirc chi trá nãrn
2021 và kê hoach cO t1rc nãm 2022 nhu sau:
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Phirong an phân phi Içi nhun nàm 2021
Lcinhuânsauthunäm 2021 (1)
- Tth1ginhun cong ty LDLK 2021 hçp nht theo phwmg
phap von chu sci huii
- CôticcôngtyLDLKnhnbängtinnam2021
Lçi nhu.n dirçc phânphôi näm 2021
Chi trâ25% cô ti.'rc nm 2021 (2), trong do:
- TM 10% c trc bng tiên mt
- Trã 15% cô tiirc bang cô phieu (tS' l 100:15)
Lçinhun2021 côniti saukhiphânphi(1)—(2)

DVT: VND
1.855.079.628.131

(774.158.791.759)
1.116.110.043.340
2.197.030.879.712
772.627.316.000
309.050.926.000
463.576.390.000
1.082.452.312.131

C tfrc nAm 2021:
Trong näm 2020, REE dä thrc hin tái cu trüc các màng hot dng cüa Tp doàn và thành 1p
các cong ty holding theo linh virc chiên luçic bao gôm Cong ty TNHH Nang hicmg REE (REE
Energy), Cong ty TNHH Nuâc sch REE (REE Water) và Cong ty TNHH Bat dng san REE
(REE Land). Truâc qua trInh tái cau tntc, mãng Din dóng gop chInh trong t' trong ye tong tài
san và 1çi nhun cüa nhóm Cong ty. REE Energy có von diêu 1 6.380 t dông, gap dôi so vOi
von diêu 1 cüa cong ty me REE là 3.100 t' dong. Vôndiêu 1 cUa REE Water là 1.630 t' dông
va cüa REE Land là 915 t dông, nhO hcm so vâi von diêu 1 cUa cong ty mc. REE dà duy tn von
diêu l 3.100 t' dông tü nam 2016 cho den nay và REE së hixOng den l trInh tang dan von diêu
l và giü vai trO chU do là Cong ty mc holding da ngãnh.
Näm 2022, REE Group dt k hoach tang trrnmg Rn nhun 12% - 15% so vói nàm 2021. Vâi
mi'rc tang trixâng ku nhuân hang näm 15%, thu nhâp trén mi cô phiêu (EPS) dir kiên së diiçic
duy tn sau khi REE thng von diêu 1 thông qua chi trà cO tue 15% bang cô phiêu.
Voi muc tiêu giü lai môt phân Rn nhuan dê tang von, tai dâu tu cho kê hoach phat triên va thuc
hiên phân phôi môt phãn cô tue bang tiên mat, Dai hôi dông Co dOng thông qua chi tra cô tuc
25% cho näm 2021, trong dO chi trã cô tue 10% bang tiên mt và 15% bang cô phiêu:
1- Chi trã c tfrc nàm 2021 bang tin mt:
- TSr l chi trã: 10%/mnh giá cô phiêu (1 cô phiêu dugc nhri 1.000 dông)
- Hinh thirc trã: bang tiên m.t
- Nguôn chi trà: tir nguôn lgi nhun sau thuê chua phân phôi cüa Cong ty
- Thui gian d%r kiên chitrã: Trong QuSr 2 näm 2022
2- Phurong an phát hInh Co phiêu trã cô tfrc näm 2021:
- Ten côphiêu: Côphiêu Cong ty Co phân Co Din Lnh
- Loi cô phiêu: Co phiêu phô thông
- HInh thrc cô phiêu: Chung clii ghi so
- Mnh giá cô phiêu: 10.000 dOnglcô phiêu (mwô'i nghIn dông trên môt cô phiêu)
- MicdIch phát hành: Chi trã cô tue näm 2021 bängcô phiêu
- Nguôn von phát hành: T nguôn lçui nhuan sau thuê chua phân phôi cüa Cong ty.
- So hrcmg cô phiêu dr kiên phát hành dê trà cô tirc nam 2021: 46.357.639 cô phiêu
- Tong giá trj phát hành theo mnh giá: 463.576.390.000 dông
- T5' lê chi trã cô tirc: 1 5%/von diêu lé
- TSr 1 thirc hin quyên: 100:15 (cô dOng sâ hfiu 100 cô phiêu duçuc nhn 15 cO phiêu
mri)
- Phuong an phát hành và xir lSr Co phiêu lé:
Chuyên nhung quyên: Co dOng s hru quyên khOng duc chuyen nhung
quyên nhn cO t1rc näm 2021 bang cO phiêu.
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• C phiu phát hành d trã c tüc näm 2021 không bj hn ch chuyn nhi.rçing
sau khi niêm yet.
• Phuang an lam trOn và xft 1 cô phieu lê (nêu có): Co phiêu phát hành phãn
phoi cho cô dông hin hftu dê trâ cô tiirc näm 2021 s di.rcic lam trôn xuông den
hang dan vl. So Co phiéu lé con iai chua diiçc phân phôi së hüy bO.
Dôi tl.rçYng phát hành: Co dông có ten trong danh sách cO dông Cong ty ti thii
diem chôt danh sách. Cong ty sé thông báo thôi diem chôt danh sách sau khi duçc
Ca quan Nha nuâc có thâm quyên cho phép phát hành.
Thi gian dr kiên thrc hin: Trong Qu 2 näm 2022
Dti hi dng C dông üy quyn cho Hi dng Quan trj tin hành các thu tiic cn thit và triên
khai thixc hiên lien quan den:
Pháthành cO phiêu dê chi trã cO tirc näm 2021 sau khi nhn duçic sij cho phép phát hành
cüa Uy ban Chig khoán Nha nixâc.
Sau khi phát hành cô phiêu, Uy quyên cho Hi dông Quàn trj tiên hãnh thijc hin däng
k luu k tai Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam, thirc hin dang k niêm yet
giao djch co phiêu ti S Giao djch Chi.rng khoán Thành phô Ho ChI Minh, và däng k
tang vOn diêu l ti.rang 11ng vâi so cô phiêu phát hành ti Sâ Kê hoch và Dâu tix Thành
phô Ho ChI Minh.
Thrc hiên các thu tic khác CO lien quan dê hoàn thành các ni dung cong vic dixçc
giao.
HOi dông Quân trj duçc üy quyên cho Tong Giám dôc dê thirc hin mt so hoc toàn bO
cong vic cii the nêu trên.
K hoach c tfrc nãm 2022:
Nhm dam báo ngun vn tr có cho vic du tu, phát trin các dr an mOi, Dti hi dng CO
dông üy quyên cho Hi dong Quãn trj quyêt djnh mirc chi trá CO tüc phü hçTp cho näm 2022 dê
gift 1a mOt phân hoc toàn bO igi nhun dê tái dâu tu cho các kê hoach phát triên cüa cong ty.
T' l biu quyt nhu sau:
ong '

quyên biêu quyêt

Chim trlê
% s6 c ph.n có
quyên biêu quyêt tham dr di hi

Khongdongy

.
quyen bieu quyet

Chim lê
% s c phn cO
quyen bieu quyet tham dr dai hçi

Ykienkhac

.
quyen bieu quyet

Chim t' lê
% s c phn Co
quyen bieu quyet tham dr di hçn

Thu 6: Báo cáo thiic hin phân phi c phiu qu5 và Phtro'ng an sfr dung c phiu qu5
Di hi dong Co dông nhât trI thông qua báo cáo thirc hin phãn phOi cô phiêu qu5 va Phuang
an sft ding cO phieu qu5 mâi nhu sau:
1- Báo cáo thirc hin phân phi d phiu qu5:
Näm 2021 vOi nhiu bin dng bâi djch bnh Covid-19 büng phát tth li nhung cOng ty vn dt
vt k hoch igi nhu.n dã dugc Di hi dông CO dOng ngày 30 tháng 03 näm 2021 giao. De
kjp thi khuyen khIch và dông vien nhân vien quàn I dã cüng cong ty vugt qua mt nm nhieu
khó khän, HOi dOng Quán trj dà quyêt djnh chi thithng bang tien mt thay vi ban cô phieu qu5
vâi giá uu dài nhu dâ trInh Di hi dOng CO dOng ngày 30 tháng 03 näm 2021.
2- Phwo'ng an sfr ding c phiêu qu5:

Nh.m khuyn khIch, dng viên nhân viên quàn 1, dng th?ñ tao sir gân kt vOi hiu qua hoat
dng và sr phát triên ben vctng cüa Cong ty, Dai hi dong Co dông nhât trI vOi phixcmg an si'r
diving cô phiêu qu5 dê ban giá uu dãi cho nhân viên quàn 1 có thành tIch kinh doanh näm 2022
xuât sac nhix sau:
1- Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn Co Din Lanh
2- Ma chrng khoán: REE
3- Loi cô phiêu: Co phiêu phô thông
4- Mnh giá cO phiêu: 10.000 dOng/cO phiêu
5- Tong sO cô phiêu qu nàm giu truâc khi thirc hin giao djch: 1.007.915 cô phiêu
6- TOng so hi?ng cô phiêu qu dang k ban: 1.007.915 cO phiêu
7- Tong giá trj dang k5 ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dông
8- Miic dIch ban cô phiêu qu: ding cO phiêu qu5 dé ban giá tru dãi cho nhãn viên
quàn 1 có thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhàm khuyên khIch, dng viên
nhàn viên quàn 1, dOng thai tao sr gàn kêt v'i hiu qua hoat dng va sr phát triên
ben vQng cüa cong ty.
9- Phixcing thrc giao djch: chuyên quyên sâ hftu qua Trung tam Lixu k Chüng khoán
Viêt Narn (VSD).
10- Nguyen täc xác djnh giá: giá bàn cô djnh là 10.000 dông/cô phiêu
11- Thii gian dir kiên thrc hin: trong 6 tháng dâu näm 2023.
Dai hOi dng c dOng Uy quyn cho HOi dng Quãn trj:
• Ban hành Quy ch ban c phiu qu5;
• Quyêt djnh danh sách và sO li.rcmg cô phiêu nhan viên thrçic mua tr vic bàn cô
phiêu qu5 vi giá ui däi;
• Th%rc hin toàn b cac cOng vic va cac thu tiic lien quan vâi CáC co quan chirc
näng nhu Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc, Si Giao djch chU'ng khoán, Trung
tam Luu k Chüng khoán Vit Nam, ... theo dung các quy djnh cüa pháp 1ut
hiên hành;
• Hi dng Quãn trj dixçc üy quyn cho Tng Giám dc d thirc hin mt s6 hoc
toàn b cOng vic ci the nêu trên.
T'r lê biu auvt:
g

[11

Khong dong y
'' kin iac

--

quyên biêu quyêt

Chimt'1ê
%scphncoquyn
biêu quyêt tham dr dai hi

. quyet
quyen bieu

dhim t lê
% s c phn có quyn
.
.
.
bieu quyet tham dr di hçi

quyén biéu quyêt

Chim tSIê
% s c phn có quyn
biéu quyét tham dir dai hOi

Thtr 7: Thu lao HDQT va cac Uy ban trrc thuc
Dai hi cia nht trI thông qua báo cáo v thu lao Hi dng Quán trj và các Uy ban trirc thuc näm
2021 và phê duyt dê xuât cho näm 2022 nhii sau:
• Thii lao Hi dOng Quãn trj và các Uy ban trirc thuOc Hi dOng Quãn trj nàm 2021:
Nghj quyêt Dai hi dOng CO dOng ththng niên nám tài chInh 2020 ngày 30/3/202 1 cia
phe chuân tOng thu lao cho nãm tài chmnh 2021 ma Hi dOng Quàn trj và các Uy ban trrc
thuc duçic hixing là 7.200.000.000 dOng. TOng thu lao d chi trong näm 2021 là
7.040.000.000 dOng.
• ThU lao cUa HQi dng Quãn trj va cac Uy ban trlrrc thuc HOi dng Quãn trj d xut cho
näm 2022:
9

HOi dng Quan trj xét thy ring:
) Hi dng Quán trj phãi có 1 thành viên là Chü tch hoc Phó chU tjch hot dng
chuyên trách toàn th?i gian trong giai do?n chuyên giao Tong giám dôc diêu hành
và có the suôt thñ gian sau nay do qui mô hot dng cüa Tp doàn rng lón han;
> Hi dng Quãn trj phãi có các Uy ban: Chin 1uçc, Kim toán, Lixcmg thuâng và
nhäm thu hut các thành viên dc 1p co du be dày kinh nghim, chuyên mon cao
trong các lTnh virc hot dng — REE can phái chi trã th lao thôa dáng;
Do vy, HOi dng Quãn trj d xut tng thu lao nm 2020 cho Hi dng Quàn trj và các
Uy ban trrc thuc là 11.000.000.000 dong.
Tr l biu quyt:
Dxong y
Khong dong y
Ykienkhac

quyên biêu quyêt

Chim tr1ê
% s c phn có
quyên biêu quyêt tham dr di hOi

,. .;.
quyen bieu quyet

Chim t' lê
% si c phAn có
quyen bieu quyet tham dr dai hçn

A

.

quyen bieu quyet

Chim t lê
% s c phn cO
x
quyen bieu quyet tham d'r dti hçi

Thu 8: To trInh t I s& hun niroc ngoài và Sü'a dôi bô sung Diu 1
Di hi dà nht trI thông qua nOi dung sau:
1. T l s hihi nuOc ngoài té.i da tai COng ty C phn Ca Din Lnh là 49% vn dik l.
2. BO sung Khoán 8 Diêu 5 Diêu 1 COng ty Co phãn Ca Din Lanh ye t' 1 sâ hu mrOc
ngoài tôi da nhLrsau:
"Diêu 5. VOn diêu l, cô phân, cô dOng sang 1p
8. Tj) l sá hüv nzthc ngoài tô'i da tqi Cong ty là 49% vô'n diu li."
lê biu auvêt:
Dxong y
Khongdongy
Ykienkhac

quyên biêu quyêt

Chim t1ê
% s c phAn cO
quyên biêu quyêt tham dir di hOi

.
quyen bieu quyet

Chim t' lê
% s c phn có
quyen bieu quyet tham dr di hçn

quyen bieu quyet

Chimt'1ê
%scphnco
.
quyen bieu quyet tham dir di h9l

Thu 9: Kk qua bâu bô sung thay the thành viên dc 1p HDQT cho thO'i gian cOn 1i cUa
nhiêm k 2018 — 2022
Ban kim phiu báo cáo kt qua bu bi sung thay th thành viên dOe 1p HDQT cho thai gian
con lai cUa nhim k' 2018 — 2022 nhu sau:
Ten 1mg cfr viên

Tong s phiu bãu hç'p I

Ty 1 % phiu bâu

Ong/ Ba
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Khoan 3 Diu 148 Lust Doanh nghip 2020 quy djnh: Vic biu quyt bu thành viên Hi dng
quàn trj phái thyc hin theo phuong thirc bâu don phiêu, theo do mi cô dông có tong so phiêu
biêu quyêt tuong iimg vâi tong so cô,phân sâ hftu nhan vâi so thãnh viên duc bâu cüa Hi dong
quán trj và cô dông có quyên don hêt hoc mt phân tong so phiêu bâu cUa minh cho mt hotc
môt so ung Cu vien Ngucn trung cu thanh vien Hôi dông quan tn duoc xac dinh theo so phiêu
bâu tInh tiir cao xuông thâp, bat dâu ti~ irng cir viên có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so
thành vien quy djnh ti Diêu 1 cong ty. Truäng hçp CO tr 02 i'rng ci~ viên tth len dt cüng sO
phiêu bâu nhu nhau cho thành viên cuoi cüng cüa Hi dOng quán trj thI së tiên hành bâu li trong
sO các 1rng cr viên CO s phiêu bâu ngang nhau hoc 1ira ch9n theo tiêu chI quy djnh ti chê bâu
cr hoc Diêu 1 cOng ty.
Nhu vay irng viên
dA duçic Di hi tin nhim là ngu?ñ dai din c dong tham gia vào
Hôi dông Quán trj cho th?i gian con lai cüa nhim kSr 2018-2022.
PHAN III

-

NGH! QUYET BA! HOI BONG cO BONG

Cn cir kt qua biu quyt a trên, kt qua kim phiu bu thành viên dOc 1p HOi dng Quãn tr
cho th?i gian cOn 1a cüa nhim k' 2018-2022 và Diêu 20 Diêu l Cong ty, các ni dung sau day
duçic Dti hOi dOng Co dOng thông qua:
Thfr 1: Báo cáo tInh hlnh thtic hin các ni dung cüa Ngh Quyt DHBCB ngày 30/03/202 1
và djnh huong phát triên Cong ty
Thfr 2: Báo cáo tlnh hlnh hoit dng và két qua SXKD nàm 2021. Các miic tiêu nhirn vi
trong näm k hoich 2022
Di hOi dng C dOng thông qua báo cáo kt qua kinh doanh hçp nht näm 2021 cUa nhOm
Cong ty Co phân Co Din Lnh (dà duçc Cong ty Ernst & Young kiêm toán) và kê hoach kinh
doanh näm 2022 nhix sau:
Kt qua kinh doanh näm 2021:
• Doanh thu thuAn
• Li nhun sau thus

t dng, täng/giãm .. .% so vth 2020
t' dng, tang/giam . . .% so vOi 2020

K hoach kinh doanh näm 2022:
• Doanh thu thun
• Lcñ nhun sau thu

t' dng, täng/giãm . .% so vâi 2021
t' dng, tàng/giãm % so vñ 2021

.

.

.

. . .

Thfr 3: Báo cáo hot dng cüa Uy ban Kiêm toán triyc thuc Hi d1ng Quãn trj
Thfr4:Ltra chQn Kim toán dc iip kiêm toán các Báo cáo Tài chInh cüa nhóm Cong ty
REE nám 2022
Di hi dng Ct dông üy quyn cho HOi dng quán trjfOy ban Kim toán lira ch9n mOt trong
bôn cong ty kiêm toán sau day dê kiêm toán Báo cáo tài chfnh näm 2022 cüa Cong ty Co phãn
Co Diên Lanh:
• Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam
• Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam
Cong ty TNHH Price Waterhouse Cooper Vit Nam
Cong ty TNHH KPMG Vit Nam
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Thfr 5: Phtro'ng an phân phi lçi nhun nàm tài chInh 2021 và k hoich c tfrc näm 2022
Dai hOi dng C dông nht trI thông qua Phuang an phân phi 1i nhuan, c tirc chi trã näm
2021 và kê hoach Co tire närn 2022 nhi.i sau:
Phiro'ng an phân phi lyi nhun näm 2021
Lcyinhuãnsauthunäm2021 (1)
- Trir lçri nhun cong ty LDLK 2021 hçrp nht theo phixcing
phap von chu sa huu
- C tirc cong ty LDLK nhn bang tin näm 2021
Lçi nhun dixçic phân phôi näm 2021
Chi trã 25% Co tire näm 2021 (2), trong dO:
- Trã 10% cô tirc bang tiên mt
- Trã 15% c tirc bang cô phieu (tsr 1 100:15)
Lçi nhu.n 2021 cOn 1i sau khi phân ph& (1) —(2)

DVT: VND
1.855.079.628.131
(774.158.791.759)
1.116.110.043.340
2.197.030.879.712
772.627.316.000
309.050.926.000
463.576.390.000
1.082.452.312.131

C tfrc nàm 2021:
Dai hôi dng C dOng thông qua chi trã c tire 25% cho näm 2021, trong do chi trã ci tire 10%
bang tiên mt và 15% bang cô phiêu:
1

Chi trã cô tue näm 2021 bang tiên mt:
T' 1 chi trà: 10%/mnh giá cô phiêu (1 cO phiêu duçic nhn 1.000 dông)
Hmnh thirc trã: bang tiên mt
Nguon chi trá: tir nguôn 1çi nhun sau thuê chua phãn phôi cira Cong ty
Thri gian dir kiên chi trã: Trong Qu 2 näm 2022
2 Phirong an phát hành cô phiu trã cô tire nAm 2021:
Ten cô phiêu: Co phiêu Cong ty Co phân Ca Din Lnh
Loi cO phiéu: Co phiêu phô thông
HInh thirc cô phiêu: Chirng chi ghi, so
Mnh giá cô phiêu: 10.000 dông/cô phiêu (mw&i nghln dóng trên mç3t cô phiêu)
Mic dIch phát hành: Chi trã cô tirc näm 2021 bang cô phiêu
Nguôn vônpháthành: Tir nguOn 1i nhu.n sau thuê chira phân phôi cira Cong ty.
So hrng cô phiêu dir kiên phát hãnh dê trá cO tcrc näm 2021: 46.3 57.639 cô phiêu
Tong giá trj phát hành theo mnh giá: 463.576.390.000 dông
T lê chi trã cô tire: 15%/von diêulê
T' 1 thire hin quyên: 100:15 (cô dông sâ hthi 100 cô phiêu duçc nhn 15 eô phiêu
mâi)
Phixang an phát hành và xir 1 cô phiêu lé:
• Chuyên nhuçmg quyên: Co dông si hUu quyên khOng thrçrc chuyên nhucmg
quyên nhn cô tire nàrn 2021 bang cô phiêu.
• Co phiêu phát hành dê trâ cô tire nam 2021 không bj hn chê chuyên nhucing sau
khi niêm yet.
• Phuang an lam trOn va xir 1 co phiêu lê (neu có): Co phiêu phát hãnh phan phôi
cho cO dông hin hüu dê trã cô tirc nam 2021 së thrçc lam trôn xuOng den hang
dan vj. So cô phiêu lé cOn lai chisa diiçrc phân phôi s hiry bô.
Dôi tucYng phát hành: CO dOng cO ten trong danh sáchcO dOng Cong ty tai thai diem
chOt danh sách. COng ty s thông báo thai diem chOt danh sách sau khi thrgc Ca
quan Nhâ nuâc có thâm quyén cho phép phát hành.
Thii gian dir kiên thrc hin: Trong Qu 2 nam 2022
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Di hOi dng C dông üy quyEn cho Hi dng Quãn tr tin hành các thu tiic cn thit và trin
khai thuc hin lien quan den:
Pháthành cô phiêu dê chi trã cô tüc nm 2021 sau khi nhn thrcic sir cho phép phát hành
cUa Uy ban Chrng khoán Nhã nuâc.
Sau khi phát hành cô phiêu, üy quyên cho Hi dong Quãn trj tiên hành thirc hin dang
k hru k tai Trung tam Luu k Chrng khoán Vit Nam, thirc hin dang k niêm yet
giao djch c phiu tai Sâ Giao djch Ching khoán Thành ph H Chi Minh, và clang k
tang von diêu 1 tuang 1rng vâi so cô phiêu phát hành tai Sâ Kê hotch vã Dâu tix Thành
phô Ho ChI Minh.
Thirc hin cac thu tiic khác Co lien quan dê hoàn thành các ni dung cong vic duçc
giao.
Hi dng Quán tr di.rçic üy quyn cho Tng Giám dc d thrc hin mt s hoc toàn ho
cOng vic ci the neu trên.
K hoch c tfrc näm 2022:
Dai hi dng C dông üy quyn cho Hi dbng Quãn trj quyt djnhmirc chi trá c tirc phü hcip
cho näm 2022 dê gi1t lai môt phân hoc toàn b li nhun dê tái dâu tu cho các ke hoach phát
triên cüa cong ty.
Thu 6: Báo cáo thirc hin phân phi c phiu qu5 và Phu'ong an sü' ding ci phiu qu
Dai hOi dng C dông nht trI thông qua Báo cáo thirc hin phân phi c phiu qu và Phuong
an si.'r dung cO phiêu qu mOi nhis sau:
Báo cáo thrc hin phân phi c phiu qu:
Näm 2921 vói nhiu bin dng bi djch bnh Covid- 19 bung phát tth lai nhung Cong ty vn dat
vi.rçt kê hoach li nhun dà dtrac Dai hi dOng Co dOng ngày 30 tháng 03 näm 2021 giao. Dê
kjp th?ñ khuyên khich và dng viên nhân viên quán 1 dã cüng cong ty vuçit qua mt näm nhiêu
khó khän, HOi dOng Quán trj da quyet djnh chi thi.rong bang tiên mt thay vi ban cô phiêu qu
vâi giá uu dài nhu dA trinh Dai hi cOng Co dOng ngày 30 tháng 03 näm 2021.
Phu'rng an sü' dyng c phiu qu:
Nh&m khuyn khIch, dng vien nhân vien quãn 1, dng thai tao sir g.n kt vài hiu qua boat
dông va sir phát triên ben vung cüa cOng ty, Dai hi dông CO dông nhât trI vài phuang an su
ding cO phiêu qu dê ban giá iru dãi cho nhân vien quãn l cO thành tIch kinh doanh näm 2022
xuât sac nhix sau:
12- Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn Cci Din Lanh
13- Ma chirng khoán: REE
14- Loai cô phiêu: Co pbiêu phO thông
15- Mnh giá cO phiêu: 10.000 cOng/co phiêu
16- Tong sO cô phiêu qunäm gir truOc khi thirc hin giao djch: 1.007.915 cO phiêu
17- Tong so hxgng cO phieu qu5 clang k ban: 1.007.915 cô phieu
18- Tong giá trj clang k ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dOng
19- Miic dIch ban cô phieu qu5: dung cô phieu qu5 dê ban giá uu dâi cho nhân viên
quãn 1 cO thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhäm khuyên khich, dng viên
nhán vien quãn 1, dOng thii tao sir gän kêt vOi hiu qua hoat dng và sr phát trien
ben vüng cüa cong ty.
20- Phi.rcng thilic giao djch: chuyn quyn si huu qua Trung tam Luu k Chung khoán
Viêt Nam (VSD).
21- Nguyen tãc xác djnh giá: giá ban cO djnh là 10.000 dông/cO phieu
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22- ThO gian dir kin th%rc hin: trong 6 tháng dAu näm 2023.
Di hi dng c dông Uy quyn cho Hi dng Quãn trj:
• Ban hành Quy ch ban c phiu qu;
• Quyêt djnh danh sách và so lixçing cô phiêu nhân viên duçic mua tr vic ban cô
phiêu qu vOi giá ru dài;
• Thirc hin toãn b cac Cong vic va các thU ti1c lien quan vOi các co quan chirc
näng nhtr Uy ban Chirng khoán Nhà nithc, S& Giao djch chirng khoán, Trung
tam Luu k Chrng khoán Vit Nam, ... theo dUng các quy djnh cUa pháp lust
hiên hành;
• Hi dông Quãn trj duçc Uy quyên cho Tong Giám dôc dê thirc hin môt so hoc
toàn b cong vic ciii the neu trên.
Thu 7: ThU lao Hi dng Quän tr! và các Uy ban try'c thuc näm 2022
•
•

ThU lao Hi dng Quán trj và các Uy ban trirc thuc HOi dng Quan trj dà chi näm 2021
là 7.040.000.000 dông.
Phê chuân thU lao cUa Hi dông Quân tr và các Uy ban trirc thuc Hi dông Quán tr cho
näm 2022 là 11.000.000.000 dông.

Thfr 8: T 1 s& hfru rnthc ngoài và Sfra di b sung Diu 1
1. Tr lê sâ hffii nuOc ngoài t6i da ti Cong ty C phn Co Din Ltnh là 49% v6n diu 1.
2. B sung Khoãn 8 Diu 5 Diu l Cong ty C phn Ca Din Lnh v t l sâ hu nithc
ngoài tôi da nhu sau:
"Diêu 5. Von diu 1, cô phân, cô dông sang 1p
8. Tj l sá hü'u nzthc ngoài tô'i da tqi Cong ly là 49% vô'n diu li."
Thü 9: Min nhim thành viên dc lap Hi dng Quãn tr (HDQT)
•

Min nhiêm chi'rc danh thành viên dc 1p Hi dng Quãn trj di von Ong Dtng Hng Tan
ké ti'r thai diem kêt thUc Di hi dông Co dông ngày 31/03/2022.

Thfr 10: Thông qua danh sách frng viên thành viên dc 1p H$i dông Quãn trj (HDQT)
bu bô sung thay th cho thôi gian con li cüa nhim k' 2018 —2022
Hovàtên:
Sinh ngày:
Quôc tich:
So CMND/Passport:
Dja chi thithng trU:
Hovàtên:
Sinh ngày:
Quoc tich:
S CMND/Passport:
Dia chi th.r&ng trU:
Thfr 11: Kt qua bu b sung thay th thành viên dc lap HJJQT cho thO'i gian cOn 1i cUa
nhiêm k512018_2022
14

• Dai hi tin nhim Ong/ Ba là nguôi dti din c dông tham gia thành viên
dc 1p Hi dông Quãn trj cho thai gian cOn 'ai cUa nhim kS' 2018-2022.
Nghj quyt Di hi dng c dông Cong ty C phn Co Din Lnh näm tài chInh 2021 t chirc
ngày 3 1/03/2022 ti HOi trumg tOa nhà e.town, so 364 Cong HOa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.HCM
sê dixçc cong bô thông tin rng rãi và dang tài trên website cüa Cong ty ti www.reecorp.com.
Chütoa

Nguyn Thi Mai Thanh

Thtrk

Trin Kim Linh

Nguyn Thanh Phong

d
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CONG TY CO PHAN
CO BIN L4NH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phic
oOo

S: 02/2022/DHDCD-NQ
Tp. Ha ChI Minh, ngày 31 tháng 3 nãm 2022

Du tháo
NGH! QUYET CUA BI HQI BONG cO BONG
CONG TY CO PHAN CO BIN LiNH
V/v: Thông qua các báo cáo và tr trInh 41i
Dcii H3i Dông Co Dông tliu*ng niên nám tài chmnh 2021 to c/th'c ngày 3 1/3/2022
PAL HO! BONG CO BONG CONG TY CO PHAN CO BIN LNH
Can cir Luât Doanh nghiêp s 59/2020/QH14 thrçc Quc hi thông qua ngày 17/06/2020 có
hiu 1irc kê tii ngãy 01/01/2021;
Can cir Diêu 1 to chiirc va hot dng cüa COng ty Co phân Co Din Lnh (REE);
Can cir biên bàn hçp Di hi dông Co dông thuO'ng niên näm tài chInh 2021 to chirc vào
ngày 31/03/2022
QUYET NGHI
Thfr 1: Báo cáo tlnh hInh thirc hin các ni dung cüa Nghj Quyt BHBCB ngày 30/03/2021
và dinh htrrng phát triên Cong ty
Thu 2: Báo cáo tInh hlnh hoat dng và kt qua SXKD näm 2021. Các mtic tiêu nhim vi
trong nAm kê hoch 2022
Tom tt kt qua kinh doanh hp nht näm 2021 cüa nhóm Cong ty C phn Co Din Lanh (da
duçc Cong ty Ernst & Young kiêm toán) và kê hoch kinh doanh näm 2022 nhu sau:
Kt qua kinh doanh näm 2021:
• Doanh thu thun
•

Loi nhuân sau thu:

K hoach kinh doanh nãrn 2022:
• Doanhthuthun
•

Loi nhuân sau thu:

t' dng, tang/giám

so vâi 2020

t' dng, tãng/giàm

so vâi 2020

t' dng, tàng/giàm

% so vói 2021

t' dông, täng/giàm

% so vâi 2021

Thir 3: Báo cáo hot dng cüa Uy ban Kim toán trtrc thuc Hi dng Quãn trj
Thu 4: Lura ch9n Kiêm toán dc 1p kim toán các Báo cáo Tài chInh ella nhóm Cong ty
REE näm 2022
DHDCD üy quyn cho Hôi dng quàn trj/Uy ban Kim toán 1ira ch9n mt trong bôn cOng ty
kiêm toán sau day dé kiêrn toán Báo cáo tài chInh näm 2022 cüa Cong ty Co phân Co Din
Lanh:
• Cong ty TNHH Deloitte Vit Narn
• Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam
1

• Cong ty TNHH Price Waterhouse Cooper Vit Nam
• Cong ty TNHH KPMG Vit Nam
Thü' 5: Phuong

an phãn phi 19'i nhun näm tài chInh 2021 và k hoch c tfrc nàm 2022

Dai hi dng C dong nht trI thông qua Phixong an phân phi lçii nhun, c trc chi trã näm
2021 và kê hoch cô tirc näm 2022 nhii sau:
Phuo'ng an phân phi Iqi nhun näm 2021
Lcii nhuân sauthunäm 2021 (1)
- Trr lçii nhun cong ty LDLK 2021 hçp nht theo phirong
phap von chu so him
- CO trc cong ty LDLK nhn b*ng tin näm 2021
Li nhuãn duçrc phân phi nàm 2021
Chi trã 25% cô tirc nam 2021 (2), trong do:
- Trã 10% cô trc bang tiên m.t
- Trà 15% c ttirc bng c phiu (t' 1 100:15)
Li nhun2021 cOn1i saukhi phânphi(1)—(2)

DVT: VND
1.855.079.628.131
(774.158.791.759)
1 .116.110.043.340
2.197.030.879.712
772.627.316.000
309.050.926.000
463.576.390.000
1.082.452.312.131

Co tfrc näm 2021:
Dai hOi dng C dOng thông qua chi trã c tüc 25% cho nam 2021, trong do chi trã c trc 10%
bang tiên m.t và 15% bang cô phiêu:
1 Chi trã c1 tfrc nàm 2021 bang tin mt:
- TS' 1 chi trã: 10%/mnh giá cô phiêu (1 cô phiêu dtxc nh.n 1.000 dong)
- HInh thrc trã: bang tiên mt
- Nguôn chi trã: tir nguOn lçii nhun sau thuê chua phan phôi cUa Cong ty
- Thri gian dir kiên chitrã: Trong Qu2 näm 2022
2 Phurong an phát hành cô phiu trã cô tfrc näm 2021:
Ten côphiêu: Côphiêu Cong ty Co phân Ca Din Lnh
Loi cô phieu: Co phiêu phO thông
Hmnh thirc cô phiêu: Chi'rng chi ghi so
Mnh giá cô phiêu: 10.000 dOng/cO phiêu 'mzthi nghIn dóng trén môt cô phiêu,)
Miic dIch phát hành: Chi trã cô tirc näm 2021 bang cô phiêu
Nguôn vônpháthành: Tir nguOn 1i nhu sau thuê chixa phân phôi cüa Cong ty.
SO h.rcrng cô phiêu dir kiên phát hành dê trã cO ti.rc näm 2021: 46.357.639 cO phiêu
Tong giá trj phát hành theo mnh giá: 463.576.390.000 dông
T lé chi trã cO tirc: 1 5%/vOn diêu 1
T 1 thirc hin quyên: 100:15 (cô dông sà hftu 100 cO phiêu dixçic nhn 15 cô phiêu
mói)
Phuong an phát hành và xr 1 cô phiêu lé:
• Chuyên nhucing quyên: Co dong si hu quyên không duçxc chuyên nhtrcrng
quyên nhan cô tic näm 2021 bang cô phiêu.
• Co phiêu phát hành dê trã cO tirc näm 2021 không bj h?n chê chuyên nhi.rçrng sau
khi niêm yet.
• Phirong an lam trOn và xü 1 co phiêu lê (nëu có): Co phiêu phát hành phân phOi
cho cô dông hin hU'u dê trã cO t(rc näm 2021 sê duc lam trOn xuông den hang
don vj. SO cO phiêu lê cOn 1i chua di.rc phãn phOi s buy bô.
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D6i tizçlng phát hành: C dông có ten trong danh sách c dông Cong ty ti thii dim
chôt danh sách. Cong ty sê thông báo thai diem chôt danh sách sau khi duçc Ca
quan Nhà niiOc Co thâm quyên cho phép phát hành.
Th?i gian dir kiên thirc hin: Trong Qu 2 näm 2022
Di hi dng C6 dông üy quyn cho Hi dng Quàn trj tin hành các thu tiic cn thik va trin
khai thirc hiên lien quan den:
Pháthành cô phiêu dê chi trâ cô tüc näm 2021 sau khi nhn duçic sir cho phép phát hành
cüa Uy ban Chrng khoan Nhã nuâc.
Sau khi phát hành cô phiêu, Uy quyên cho Hi dông Quãn trj tiên hành thirc hin däng
k lu'u k ti Trung tam Luu k Chung khoán Vit Nam, thirc hin dang k niêm yet
giao dich cô phiêu tai Si Giao djch Chirng khoán Thành phô Ho ChI Minh, và däng k
tang von diêu 1 tuong üng vOi so cô phiêu phát hành tai Sâ Kê hoach và Dâu tu Thành
phô Ho ChI Minh.
Thirc hin cac thu tiic khác có lien quan dê hoàn thành cac ni dung cong vic duçc
giao.
Hi dOng Quân trj ckrçic üy quyên cho Tong Giám dOe dê thirc hin mOt sO hotc toãn b
cOng vic ciii the nêu trên.
K hoach c tfrc näm 2022:
Dai hOi dng C dông üy quyn cho Hi dng Quãn trj quyt djnh mirc chi trã c tirc phü hçxp
cho nm 2022 cte git lai môt phãn hoc toàn b li nhun dê tái dâu tu cho các kê hoach phát
triên cüa cOng ty.
Thfr 6: Báo cáo thrc hin phân phi c phiu qu5 và Phwo'ng an sü' ding c phiu qu5
Dai hôi dng Co dông nht trI thông qua Báo cáo thrc hin phãn phi c phiu qu và Phuang
an sü diing cô phiêu qu mth nhu sau:
Báo cáo thic hin phân ph6i c phiu qu:
Näm 2021 vâi nhiu bin dng bai dch bnh Covid- 19 hung phát trâ lai nhimg Cong ty vk dat
vuçit kê hoach li nhun dà duc Dai hi dOng Co dông ngày 30 tháng 03 näm 2021 giao. Dê
kip thai khuyên khIch vá dng viên nhân viên quán 1 dA cüng cOng ty vlr?t qua mt näm nhiêu
khó khàn, Hi dOng Quãn trj dA quyêt djnh chi thixâng bang tiên mt thay vi ban cô phiêu qu
vOi giá iru dãi nhu dä trinh Dai hi dOng Co dông ngày 30 tháng 03 näm 2021.
Phwong an sfr ding c phiu qu5:
Nhm khuyn khIch, dng viên nhân vién quãn l, dng thai tao sir gn kt vâi hiu qua hoat
dng và sr phát trién ben vüng cua cOng ty, Dai hi dOng Co dong nhât trI vâi phuang an sr
diing cô phiêu qu de ban giá u'u dài cho nhan viên quãn 1 cO thãnh tIch kinh doanh nàm 2022
xuât sac nhu sau:
1- Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn Ca Din Lanh
2- Ma chthig khoán: REE
3- Loi cô phiêu: CO phiêu phô thông
4- Mnh gia cO phiêu: 10.000 dông/cO phiêu
5- Tong sO cô phieu qu nàm gii truâc khi thirc hin giao djch: 1.007.915 cO phiêu
6- TOng so lizqng cO phieu qu dang k ban: 1.007.915 cO phiêu
7- Tong giá trj clang k ban theo mnh giá: 10.079.150.000 dOng
8- Mic dIch ban cO phiêu qu: dung cô phiêu qu dê ban giá uu dâi cho nhán viên
quán l' cO thành tIch kinh doanh näm 2022 xuât sac nhäm khuyên khIch, dng viên
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nhân viên quãn l, dng th?ñ to sr gn kt vói hiu qua hot dng và si phát trin
ben vftng cüa Cong ty.
9- Phi.rang thirc giao djch: chuyên quyên sâ hftu qua Trung tam Lini k ChCrng khoán
Viêt Narn (V SD).
10- Nguyen tàc xac djnh giá: giá ban cô djnh là 10.000 dông/cô phiêu
11- Thai gian dr kiên thrc hin: trong 6 thang dâu näm 2023.
Dai hOi dng c dông Uy quyn cho Hi dng Quãn trj:
• BanhànhQuychbancphiéuqu5;
Quyet djnh danh sách và so hrcmg cô phiêu nhân viên di.rçc mua tr vic ban cô
phiêu qu vOi giá uu dai;
• Thirc hin toàn b các cong vic và các thU tiic lien quan vâi các Co quan chrc
näng nhu' Uy ban ChUng khoán Nhà mróc, Sâ Giao djch chirng khoán, Trung
tam Lixu k Chirng khoan Vit Nam, ... theo dUng các quy djnh cUa pháp 1ut
hin hành;
• Hi dong Quãn tr thrçic Uy quyên cho Tong Giám d6c cM thuc hin mt so hoc
toàn b cong vic the nêu trên.
Thu 7: ThU lao Hi dng Quãn trl và các Uy ban tric thuc näm 2022
• ThU lao Hi cMng Quán trj va các Uy ban trirc thuc HOi cMng Quãn trj dà chi nãm 2021
là 7.040.000.000 dOng.
• Phê chuãn thU lao cUa Hi dông Quãn trj và cac Uy ban tr%rc thuc Hi dông Quàn trj cho
näm 2022 là 11.000.000.000 dông.
Thfr 8: T 1 sO' hfru niró'c ngoài và Sa dôi ho sung Biêu 1
1. T 1 sâ hftu nuâc ngoài ti da tai Cong ty C phn Co Din L.nh là 49% vn diu 1.
2. B sung Khoán 8 Diu 5 Diu l Cong ty C phn Co Din Lnh v t' 1 sO' huu rnxàc
ngoàitôidanhusau:
"Diêu 5. Von diêu 1, cô phân, cô dông sang 1p
8. 7) l sá hIh nzthc ngoài Mi da ti Cong ty là 49% von diu li."
Thfr 9: Min nhim thành viên dc 1p Hi ding Quân trl HDQT)
Min nhiém chirc danh thành viên dôc lap HOi cMng Quan trj di vO'i Ong Dng Hông Tan
kê tU thôi diem kêt thUc Dui hi dông Co dông ngày 31/03/2022.
Thw 10: Thông qua danh sách frng viên thành viên dc 1p Hi cMng Quãn trj (HDQT)
bu bô sung thay the cho thOi gian cOn li cüa nhim k' 2018 — 2022
Hovàtên:
Sinh ngày:
Quôc tich:
So CMND/Passport:
Dja chi th.ràng ti-U:
- Hovàtên:
Sinh ngày:
QuOc tich:
4

S CMND/Passport:
Dja chi thuông trii:
Thu 11: Kt qua bu b sung thay th thành viên dc 1p HBQT cho thô'i gian con 141 cüa
nhiêm k2O18-2O22
là ngthi d4i din c dông tham gia thành viên dc
• Dai hOi tin nhim Ong/ Ba
1p Hi dông Quãn trj cho thai gian cOn lai cüa nhim k' 2018-2022.
CONG TY CO PHAN C DIN I4NH
TM. DI HQI BONG CO BONG
Chü trl Diii hôi

Nguyn Th1 Mai Thanh
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