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TONGcX3NGTYCP cX3NGTRiNH VIETIEL cNGHOAXAHQICH1JNGH1AV1TNAM 
HQIBONGQUANTRI Bc 1p—Tdo—Hnh phñc 

S: /NQ-VCC-HDQT Ha N'5i, ngày:2 3 tháng — nárn 2020 

NGH! QUYET 
Ye viêc chi trã c tfrc nàm  2019 

HQI BONG QUAN TR! 

Can ctr Lust Doanh nghip 2014 và các van bàn huâng dn thi hành; 

Can cir Luat Chirng khoán s 70/2006/QH1 1 ngày 29/6/2006 và Lust Süa 

di, B sung mOt  s diu cüa Lust Chirng khoán s 62/2010/QH12 ngày 
24/11/2010; 

Can ciir Diu 1 Tang cong ty c phn Cong trInh Viettel; 

Can cir Quy ch hot dng cüa Hi dng quãntrj; 

Can cir Nghj quy& s 060602/NQ-CT-DHDCD ngày 06/06/2020 cUa Di 

hi dng c dong thithng niên Tng cong ty c ph&n Cong trInh Viettel näm 
2020 và nhiêm k' 2020-2025; 

Can cir thông tin ducc 11y ban chüng khoan Nhà nilâc cong b ngày 

23/07/2020 v tài lieu báo cáo phát hành c phiu d trã Co trc cüa Tng cong ty 

c pMn Cong trmnh Viettel; 

Can cr Biên bàn h9p Hi dng quãn tr s: f6/BB-VCC-HDQT  ngày/±M 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Vic chi trã c tfrc nàm 2019 thrqc thyc hin c th nhir sau: 

1. Trã c tfrc bng tin mt: 

Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel thirc hin chi trà C6 t1rc b.ng tin 

mt nhu sau: 

- Ten c6 phiu: C6 phiu T6ng Cong ty c6 phn Cong trinh Viettel; 

- Loti c6 phiu: C6 phiu ph6 thông; 

-Mnh giá: 10.000 d6ng/c6 phiu; 

- T' l chi Ira C6 tic: 10%/mnh giá; 

- Danh sách nhn C6 tc: Do Trung tam Luu k chüng khoán Vit Nam 

(VSD) 1p và thông báo theo ngày clang k cu6i cUng là ngày 04/08/2020; 

- T6ng s6 tin chi Ira: 60.697.509.000 c16ng (Sãu muci t', sáu tram chin 

muoi bay triu, näm tram lé chin nghIn d6ng) 

- Phucrng thre chi trá: Bang tin mt hoc chuyn khoãn; 

1 



- Dia dim chi trã c tirc: 

+ Di vâi chtrng khoán d luu k: Ngu?ñ sâ hiTtu lam thu tiic nhn c t11c 

ti các thành vien lu'u k ncii mi tài khoãn luu k chirng khoán. 

+ Di vOi chung khoãn chua luu k: Ngtthi s hftu chüng khoãn lam thU 

tc nhn c tUe bang tin t?i  Phông Tài chInh — Tng Cong ty c phn Cong 

trinh Viettel; 

-Ngày thanh toán: 18/08/2020. 

2. Trã c tfrc bng c phiêu: 

Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel thrc hin chi trã c, tUe bang c 

phiu nhu sau: 

- Ten c phiu: C phiu Tng cong ty c phn Cong trinh Viettel; 

- Loai c phiu: C phiu ph thông; 

-Mnh giá: 10.000 dng/c6 phiu; 

- Danh sách nhan c ti'rc: Do Trung tam Li.ru k chUng khoán Vit Nam 

(VSD) 1p và thông báo theo ngày däng k cui cUng là ngày 04/08/2020; 

- S luçing c phn di kin phát hành: 9.741.873 c phiu (Tam triu tam 

tram sáu muai ba nghIn bay tram chin mui hai c phiu); 

-Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 97.418.730.000 dng (Tam muoi 

tam t sáu tram ba mui bay triu chin tram hai mui nghin dng); 

- T' l phát hành: 16% V6n diu l; 

- Phiicing an lam trôn, phi.xong an xt'r l c phiu lé: S c phiu phát hành 

se duçc lam trôn xung dn hang dcm vj, s c phiu lé thp phân (nu có phát 

sinh), sê bj hUy bO và ghi nhn b sung vào lçi nhun chua phân phi và d li 

näm sau. 

- Dja dim thirc hin: 

+ Di vOi chUng khoán dà km k: Ngithi s& httu lam thu titc nhn c tUe 

ti các thành viên luu k nai m& tài khoãn km k chUng khoán. 

+ Di vâi chUng khoán chua km k: NguOi sâ hQu chUng khoán lam thU 

tiic nhn c tUe bang c phiu t?i  Van phông HDQT — Tng Cong ty c phn 

Cong trInh Viettel. 

Diu 2. Tng Giám dc Tng cong ty thijc hin các thu tic d chi trã c tUe 

cho c dOng theo diu 1 quyt nghj nay dam bão dung quy djnh cUa pháp luat. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçxc HDQT thng nMt thông qua toàn bO ti cuc 

hQp. Nghj quyt nay gm ha (03) trang, có hiu 1c thi hanh k tU ngày k. Các 
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thãnh viên HDQT, Ban kim soát, Ban Tng Giám dc chju trách nhim thi 
hành Nghj quyt nay./.11 ,,— 

TMJIQI BONG QUAN TRI 
/

L 753 UTCH 
Mn n1zmn: 
- NhuDiêu3; 
- Luii: VT, VP.HDQT; Quan 05. 
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