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TAPDOANcU\uP-M}KN3QJANfX1 QNGHOAXAHQI CHUNGHI&VIFNAM 
TONGCONGTYCPC3NGTRlNHVIEr1EL Dc 1p — Ttr do — Hinh phóc 

S& /! /IB-VCC-HDQT Ha N7i, ngày -I1 tháng  6  nám 202] 

THÔNG BAO 
, A. A •A A A A, , .A , A A Ngay dang ky cuoi cung de thtrc hien quyen nhan co ttrc bang tien va nhan co 

.A ,. .: .' A A A A A • phieu phat hanh do thiic hien tang von co phan  ttr nguon von chu so' hiru 

KInh g1ri: C dông Tng cong ty C phn Cong trInh Viettel 

Ten T chüc phát hành: Tng Cong ty C phn Cong trmnh Viettel 
Ten giao djch: Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel 
Tru s&: S 6 Phtm VAn Bach,  Cu Giy, Ha Ni 
Diên thoai: 086.208.1111 
Chiing tôi thông báo dn Qu c dông ngAy dang k cui cüng d 1p  danh 

sách nguôi sO' hU'u cho chirng khoán sau: 
Ten chü'ng khoán: C phiu Tng Cong ty C ph.n Cong trInh Viettel 
Ma chüng khoán: CTR 

- Loai chirng khoán: C phiu ph thông 
Mnh giá giao djch: 10.000 dng 
San giao djch: UPCOM 
Ngày dAng k cui cüng: 24/06/2021 

1. L do và muc dIch: 
- Chi trã c t'rc nAm 2020 b&ng tin 

Nhn c phiu phát hânh do thirc hin tAng vn c phn tr ngun vn chü 
sO' hCru 

2. Ni dung ci th: 
a. Chi trã ci tfrc 11am 2020 bng tin 
- T 1 thc hin: Di vO'i c phiu ph thông: 10%/ C phiu (01 c phiu 

duçc nhn 1.000 dng). 
- Ngàythanhtoán: 15/07/2021 
- Dia dim thuc hiên: 

+ D& vâi ch(rng khoán dã lixu k: NguO'i sO' hü'u lam thu ti1c nhn c tirc 
tai các thành viên 1uu k ni mO' tài khoán luu k chirng khoán. 

+ Di vói chi'mg khoán chua luu k: NguO'i sO' hü'u chirng khoán lam thu 
tiic nhn c tirc bang tin tai  PhOng Tài chInh — Tng Cong ty c phn Cong trInh 
Viettel (S 6 Pham VAn Bach,  Yen Hôa, Cu Gity, HA Ni) vào các ngày lam vic 
trong tun bt du tü ngày 15/07/2021. C dông khi di lam thu tçic nhn c t1rc 
phAi xut trInh chirng minh nhân dan (CMND), the cAn cuO'c cong dan hoc giy 
üy quyn hçp 1. 



A A S •A A A A b. Nhin co phieu phat hanh do thiyc hiçn tang von co phan tir nguon von 
chüs&hü'u 

- T lé thrc hiên: 29,458% (100.000 c phiu duçic nhn 29.458 Co phiêu 
mâi). 

- Phuang an lam trôn, phrnmg an xic l c phiu lé: S c phiu phát hành s 
duçic lam trôn xung dn hang dan vj, s c phiu lé thp phân (nu có phát sinh), 

s bj bUy bO và ghi nhn b sung vào igi nhi4n chua phân phi và d lai  näm sau. 
VI dii: Tai  ngày däng k cuéi cUng, C dông A s hthjl0.000 c phiu. S c 

phiu ma c dông A s nhn duc tInh theo t 1 thirc hi n:10.000*29,458% = 

2.945,8; Sau khi lam trôn, s6 c phiu c dOng A thirc nhn là 2.945 c phiu và 
phn c phiu lé 0,8 sê bj bUy, ghi nhn vào 1çi nhun chua phân phi và dé 'ai 
nàm sau. 

- Dia dim thixc hiên: 
+ Di vâi chirng khoán km k: Ngithi si hftu lam thU titc nhn c, phiu 

tai các thành viên lixu k) noi ma tài khoãn hiu k. 
+ DM vâi chUng khoán chua lim k: Ngir?:ii sâ hthi chirng khoán 1à1Th.-\  

tiic nhn c tUe bang c phiu tai  Van phông HDQT — Tng Cong ty c phn.' \ 

trInh Viettel (S 6 Pham Van Bach,  Yen Hôa, Cu Giy, Ha Ni) vào các ng là 

vic trong tun. C dông khi di lam thU tiic than c tUe phâi xut trInh chUngj  

nhân dan (CMND), the can cuOc cOng dan hoc giy Uy quyn hçip l. 
Nu Qu ci dông có vtthng mc hoc cn giái dáp thông tin vui lông lien h: 

Tiêu ban thir k HDQT. 
A A •A S So 6 Phim Van BICh, Cau Giay, Ha N91. 

Diên thoii: 086.208.1111; email: ir.viettelconstruction(viettel.com.vn  jv 

NoinIimn: 
- Nhu trén; 
- Lmi: VPHDQT. QuânO3. 
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TONGONGTYcP CNG11INH VIEIIEL cQNGHOAXAHQI UlU NGHIA VIF NAM 
HQI BONG QUAN  Tifi Bôc Ip  — Tr do — Hinh phñc 

S: &4 /NQ-VCC-HDQT HàNôi, ngày—f'f tháng näm 2021 

NGH! QUYET 
A A , , , • A A , A Ye vice chi tra co tuc nam 2020 va phat hanh co phieu de tang von co phan tu' 

ngumnvônchüs&hfru 

HOI BONG QUAN TRI 

Can cir Lut Doanh nghip s 59120201QH14; 
Can c1r Lut Chüng khoán so 54/2019/QH14; 
Can cu Ngh dijnh 155!2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy djnh chi tiêt thi 

hành mOt so diêu cüa Lut chirng khoán; 
Can cir Diêu 1 Tong cong ty cô phân Cong trInh Viettel; 
Can cü Quy chê hoit dng cüa Hi dông quail trj; 
Can cir Nghj quyêt so 14/NQ-VCC-DHDCD ngày 23/04/2021 cUa Di hi 

dông cô dông thithng niên Tong cOng ty cô phân Cong trInh Viettel; 
Can cir Biên bàn tong hgp Phiêu lay kiOn Hi dông quàn trj bang van bàn 

cüa Tong Cong ty cô phân Cong trInh Viettel so 3 IBB-VCC-HDQT ngày 
'/'! / 6 /2021. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua chi trã ci tfrc nãm 2020 và phát hãnh c phiu d 
tang vn c phn tir ngun vn chü sv hfru: 

1. Chi trã c tfrc nàm 2020 bng tin 

Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel thirc hin chi trà c tue nàm 

2020 bang tiên nhu sau: 

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

Loii c phiu: C phiu ph thông; 

- Mnh giá: 10.000 dng/c phiu; 

Danh sách nhn c tüc: Do Trung tam Lixu k chüng khoán Vit N 

(VSD) 1p  và thông báo theo ngày dàng k cu& cüng là ngày 24/06/2021; 

- Tng s tin chi trá: 71.781.828.000 dng (Bay muoi m& t, bay t 

tam mrni m& triu, tam tram hai mixoi tam nghIn dng) 

- Phuang thüc chi trà: Bang tin mt hoc chuyn khoãn; 

- TST 1 thirc hin: Di vâi c phiu pM thông: 10%! C phiu (01 c 

phiu duçic nh.n 1.000 dng). 

- Ngày thanh toán: 15/07/2021 

- Dja dim thirc hin: 

+ Di vói chirng khoán dâ luu k: Ngithi si hü'u lam thU t'tjc nhn c tue 

tai các thành viên km k noi m& tài khoàn lmi. k3 chirng khoán. 
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+ D& vth chirng khoán chua lixu k: Ngtthi so' hUu chtrng khoán lam thu 
tiic nhn c tiirc bang tin ti PhOng Tài chInh — Tng Cong ty c phn Cong 
trinli Viettel (S 6 Ph.m Van Bach, Yen Hôa, Cu Giy, Ha NOi)  vào các ngày 
lam vic trong tun bt du tr ngày 15/07/2021. C dông khi di lam thu tçic nhn 
c tue phài xut trInh chirng minh nhân dan, the cAn cuo'c cong dan hoc giy üy 
quyn hqp l. 

2. Nhn cô phiêu phát hành do thirc hin tang vn c phân tfr ngun vn 
chüs&hüu 

Tng cong ty e phn Cong trInh Viettel thtxc hin phát hành c phiAu tAng 

vn c phn ti1r ngun vén chü so' hü'u nhu sau: 

- Ten c phiu: C phiu Tng cong ty c phn Cong trmnh Viettel. 

- Loai c phiu: C phiu ph thông. 

- Mnh giá: 10.000 dng/c phiu. 

- Danh sách nhn c tüc: Do Trung tam Lu'u k chImg khoán Vit Nam 

(VSD) 1p và thông báo theo ngày dAng k cu& cüng là ngày 24/06/2021. 

- S luçmg c phn dir kin phát hành: 2 1.145.646 c phiu. 

- Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 211.456.460.000 dng. 

- T 1 phát hành: 29,458%. 

- T l thtrc hin quyn: 100.000:29.45 8 (mi c dông so' hü'u 100.000 c 

phn tti ngày ch& danh sách c dông s duçic thu&ng them 29.458 c phn mói) 

- Ngun vn phát hành: Lçii thun sau thu chua phân phi và Qu5 du tu 

phát trin cüa Cong ty mc. 

- Phuang an lam trOn, phrnmg an xr 1 c phiu lé: S c phiu phát hành 

s du?c  lam tr011 xung dn hang dan vj, s c phiu lé thp phân (nu có phát 

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

näm sau. 

Vi dii: Ti ngày dang k cu& cüng, C dông A so' hftu 10.000 c phiu. S 

c phiu ma c dOng A sè nhn duçic tInh theo t 1 thirc hin: 10.000*29,458% 

= 2.945,8; Sau khi lam trôn, s c phiu c dông A thirc nhn là 2.945 c phiu 
và ph.n c phiu lé 0,8 s bj hüy, ghi nhn vào lçii nhu.n chua phân phi và d 
li nAm sau. 

- Dja dim thirc hin: 

+ Di vói chirng khoán luu k: Nguo'i so' hftu lam thu tiic nhn c phiu 
tai các thành viên luu k) ned mo' tài khoàn lu'u k. 

+ D& vâi chimg khoán chua hru k: Nguo'i so' htu chüng khoán lam thu 
tiic nhn c tue b.ng c phiu tai  VAn phông HDQT — Tng COng ty c ph.n 
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Cong trInh Viettel (S 6 Pham Van Bach, Yen Hôa, Cu Giy, Ha Ni) vào các 
ngày lam vic trong tun. C dông khi di lam thu tiic nhn c tirc phãi xuât trInh 
chi'ng minh nhan dan, the cAn cuóc cong dan hoc giy üy quyn hçp 1. 

Biu 2: Tng Giám dc Tng cong ty thirc hin các thii tçtc d chi trã c 
tirc cho c dông và phát hành c phiu tAng vn c phn theo diu 1 quyt nghj 
nay dam bão dung quy djnh cUa pháp 1ut. 

Biu 3. Nghj quy& nay duçcc HDQT thng nMt thông qua toàn b b 
thông qua ni dung xin kin bang vAn bàn. Nghj quyt nay gm hai (02) trang, 
có hiu lrc thi hành k tü ngày k. Các thành viên HDQT, Ban kim soát, Ban 
Tng Giám dc chju trách nhim thi hành Nghj quy& này.I>,4 

Noinhân: 
- NhixDiêu2; 
- Luu: VP.HDQT. Quân 05. 
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