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T0TR1NHB4dH01B0NG  CO BONG 
Thông qua phtro'ng an phân phi qi nhun và trIch 1p các qu5 nám 2020 

KInh gcri: Dai hOi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

Can cr Diu 1 T6ng Cong ty C ph.n Cong trmnh Viettel; 

Can ct'r Báo cáo tài chInh näm 2020 dã duc kim toán bi Cong ty 

TNHH Hang kim toán AASC, 

Can dr thông tu 118/2020/TT-BTC ngày 30 thang 12 näm 2020 huóg 

dn môt s nOi  dung v chào ban, phát hành chmg khoán, chào mua cong khai, 

mua Iai  c phiu dang k cong ty dai  chung và hüy tix cách cong ty dai  chüng. 

HQi dng Quãn trj kInh trInh Dai hOi thông qua 02 nOi  dung thu sau: 

I. Phirorng an phân ph6i lçri nhun và trIch 1p các qu näm 2020 

STT Chi tiêu Näm 2020 
T tr9ng 

%IVDL %/LNST 
1 Vn diu 1 ngày 31/12/2020: 717.818.280.000 

2 Tng LNST dung d phân phi: 325.742.929.726 45,4% 

Trong do: 

- LNST thc hin trong k' 268.697.559.693 

- LNST chua phân phi k5' truOc 8.360.226.19 1 

- Qu5 DTPT ti Tng Cong ty 48.685.143.842 6,8% 
B xut cr cu phân ph& Iqi 
nhun: 

-TrIch !p  Qu khen thir&ng,- 
phüc Ii 40.304.633.954 5,6% 15,0% 

3.2 TrIch thithng Ngtr&i quãn 1 2.200.000.000 0,3% 1,2% 

3.3 Trã c tfrc: 283.238.295.772 39,46% 
* Trã c6 trc b.ng tin mt 71.781.828.000 10,00% 

* Trã c ttc b.ng c6 phiu tx LNST 162.771.323.930 22,68% 

* Trã c6 trc b.ng c6 phiu tr Qu5 48.685.143.842 6,78% DTII' 
4 LNST con 1i chira phân phi: - 

5 V6n diu J sau khi tang v6n: 929.274.747.772 
Dê xuât. 
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- DHDC'D iy quyn cho HDQT, BKJS' xem xét, quyêt djnh nn'rc thithng, 

hlnh thi'c thtthng Va phuvng an thu&ng c th cho myc 3.2 cia Tang Cong y. 

- DOi vó'i vic ErIch qu9 khen thtthng, phic icr!: Giao Tang Giám do'c 

Tang cOng ty phán bá tj l trIch qujY khen thu'àng, qu9phzc icr!  trén cci sà nhu 

cu chi thy'c tl va quy djnh pháp luat và n5i b5 cia Tdng cong y. 

II. Phurng an phát hành c phiu d tang vn c phn tfr ngun vn 

chüs&hfru 

1. Phirong an phát hành 
Tang Cong ty C6 phn Cong trinh Viettel phát hành c phi&i chi trã c t1rc 

cho các c dong d& tang vn diu 1 cüa Tng Cong ty vói phuGng an nhu sau: 

- Ten c phiu: Tng cong ty c ph.h Cong trInh Viettel 
- Loi C6 phiéu phát hành: C6 phiu ph6 thông 
- Moth giá c6 phn: 10.000 d6ng/c6 phiu 
- T6ng s6 c6phAnhincó: 71.781.828 c6phn 

- So luçrng CO phi&i dr kin phát hành: 21.145.646 cO phiéu (Tuang 

dumg 29,46% tOng sO cO phAn hin co) 

- TOng giá tn phát hành theo mnh giá: 211.456.460.000 dOng. 
- T 1 thi1rc hin: 10.000:2.946 (mi cO dong sâ hUii 10.000 cô phân ti 

ngày chOt danh sách cO dông s dixçrc thu?mg them 2.946 cO ph.n mâi) 
- NguOn vOn phát hành: Lgi nhun sau thu chua phân phOi và Qu du 

tu phát triOn cüa Cong ty m. 

- DOi tuclng phát hành: CO dong hin htiu Co ten trong danh sách cO dông 
tai thai dim chOt danh sách cO dong ducc hung quyên. 

- Ngày ch6t-danh sách cO-dông duqchuâng quyn: Di hi-c6 dông uy 

quyn cho HOi  dOng quãn tn 1ra ch9n th?ñ dim thIch hcrp, can ci.'r vào tInh hInh 

thj tnrông va ho?t dng cüa TOng cong ty, dam bão dung các quy djnh cüa Pháp 
Iut hin hành. 

- Phrnmg thirc thrc hin: CO dông có ten trong danh sách vâo ngày ch6t 
danh sách CO dong s duçic nh.n sO lucmg cO phn mài tuong rng vtci t 1 thrc 
hin. 

- Phucing an xir 1 cO phiu lé: sO hrcrng CO phiu phát hành s duçic lam 
tràn dn hang don vj, sO cO phiu 1 thp phãn (nu có phát sinh) s bj hüy bO và 
ghi nhn bO sung vào lqi nhun chua phân phOi và d lai  näm sau. 
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- Thii gian dir kin phát hành: Trong näm 2021 (sau khi duqc Üy ban 

ching khoan Nhà nuâc chp thun phucng an). 

2. T chfrc thiyc hin 

Dai hOi dng c dông üy quyn cho HQi dng quãn tn Tng Cong ty quy& 

dnh các vk d sau va giao cho Tng Giám d6c Tóng Cong ty tin hành: 

- Thuc hin cac thu tic c.n thit theo quy djnh cUa Pháp 1u.t d thirc 

hin vic phát hánh c phiu d thng vn c6 phn tir ngun vn chü sô hthi Va 

quy& djnh vic xir 1 s C6 phiéu lê phát sinh. 

- Thirc hin các thu tiic d thay d6i Gi&y chirng nhan Dàng k3 doanh 

nghip tai  S& K hoch và Du ti.r Thành ph6 Ha NOi; Thay d6i Gi.y Chrng 

nhn dàng k chüng khoán ti Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam và 

dng k giao djch b6 sung tai  Si Giao djch Chung khoán Ha NOi d6i vâi s6 

Iung C6 phiu phát hãnh thành cong. 

- Chü dng sira d6i, b6 sung Diu 1 T6ng Cong ty theo quy mô von diêu 

1 tang them và báo cáo Dai hOi d6ng c6 dông vào phiên hop gAn nht. 

KInh trInh Di hOi  xem xét thông qua.// 
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