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T4PDOANCONGNGHIP-VIENTHONGQUANDOI CQNGHOAXAHQICHUNGHiAVITNAM 
TONG CONG TY CP CONG TRINH VIETTEL Dc 1p - Tu do - Htnh phtic 

S&  d3t  /CBTT-VCC Ha NÔI, ngàycZ3 thángT nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN PHAT HANH CO PHIEU oE TRA CO TIJ'C 

I. Giói thiu v t chü'c phát hành 

1. Ten t chüc däng k phát hành: TONG CONG TY CO PHAN CONG TR1NH 
VIETTEL 

2. Ten giao dch: Tong Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

3. Da chi trii sâ chInh: S 1 Giang Van Minh, Kim Ma, Ba DInh, Ha Ni 

Diênthoai: 024 6257 1783 Fax: 

4. Ma chirng khoán: CTR 

5. Vn diu 1: 606.975.090.000 dng
c\47 

Ncyi mi tài khoân: Ngân hang TMCP Quân Di — Chi nhánh Dng Da 

S hiêu tài khoãn: 0591122222266 \ CONG 
VET 

6. Can cü pháp 1 hot dng kinh doanh 

- Giy chimg nhn däng k kinh doanh s 0104753865 do Si K hoach và D.0 tr 
thành ph Ha Ni cp 1n du ngày 09/06/2010, c.p thay di 1n thu 12 ngày 
18/10/2019. 

- Ngành ngh kinh doanh chInh: Hott dng xây drng chuyên dung khác (Chi tit: 
Xây dirng, 1p dat, si:ra chüa, báo duO'ng co si h t.ng vin thông) Ma s: 4390 

- San phmIdich vu chInh: Xây dirng, 1p dtt, sira chtta, bâo duOng Co s& h tang viên 
thông. 

- Tng müc vn kinh doanh (Tti thai dim ngày 3 1/12/2019): 881.891.921.539 dông. 

II. Mtic dIch phát hành ci phiu: 

Phát hành cd phiu d trá cc4 tzc nàm 2019 cho cc4 dç5ng hin hihi theo nghj 
quyé't so' 060602/NQ-VCC-DHDCT cia dgi hç3i dng co' dOng thu'&ng niên nám 2020 
ngày 06/06/2020 và nghj quyê't hi dng quán tr/ sO' 43/NQ-VCC-HDQT ngày 
3 0/0 6/2020. 

III. Phirong an phát hãnh ci phiu d trã cii tü'c: 

1. Ten cii phiu: Cii phiu Tiing cong ty cii phn Cong trInh Viettel 
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2. Loti c phiu: C phiu ph thông 

3. Mnh giá cô phiu: 10.000 dông 

4. Tng s c phiu dà phát hành: 60.697.509 c phiu (Sáu mucyi triu, sáu tram chin 
mucyi bay nghIn, näm trAm lé chin c phiu) 

5. S luçing c phiu dang luu hành: 60.697.509 cè, phiu (Sáu mucii triu, sáu trAm 
chin muai bay nghIn, nAm trAm lé chin c phiu) 

6. S luqng ci phiu qu5': 0 

7. S liiçing c phiu dr kin phát hành: 9.74 1.873 c phiu (Chin triu, bay trAm bn 
mucyi m& nghIn, tam trAm bay muai ba c phiu) 

8. Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 97.4 18.730.000 dng (Chin muoi bay t, bén 
trAm mui tam triu, bay trAm ba muoi nghIn dng) 

9. T 1 phát bath (sd lup'ng clphie'u dt kiln phát hành/sl 1WQI'ig cdphilu dang lu'u 
hành,): 16%. 

10. Ngun vn: Lqi nhun chua phân phi 

11. Ngày däng k cui cüng: Di,r kin ngày O4/0/2020. 
9 , 

12. Phuong an xir 1 cô phiêu lé: So cô phiêu phát hành s duçic lam trôn xuôq4 
hang don v, s c phiu lé thtp phân (nu có phát sinh), së bj hUy bO và ghi n14 b 

RIN) 
sung vao lçii nhutn chua phan phoi va de 1i nam sau./ TEL 

Ha Ni, ngày  '°' tháng nAm 2020 

NGU'rn DAI DIIN THEO PHAP LUJlT 

TONG CONG TY 

COPHAN 

CONG TRIN 
VIETTE  f5

//// 

H1?TÔG GIAM DOC 

Pham DInh Trtt?rng 
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