
TAPWAMXNJNP-MNTFUflçUANfXi CNGHOAXAHQICHUNGHIAVIITNAM 
TONGCONGTYCPCONGTRINHVIEITEL Dc Lp —  Tir do — Hinh phñc 

S& ,/ /IB-VCC Ha Ni, ngày  06  tháng nàm 2022 

THÔNG BAO 
Ngày däng k cui cüng dé thtrc hin quyn nhn ci t(rc bng tin Va cô phiu 

KInh g11i: C dong Tng cong ty C phn Cong trInh Viettel 

Ten T chirc phát hành: Tang Cong ty C phn Cong trInh Viettel 
Ten giao djch: Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel 
Tr sâ: Sé 6 Pham Van Bach,  C.0 Giy, Ha Ni 
Diên thoai: 086.208.1111 
Chiing tôi thông báo dn Qu c dông ngày däng k cui cüng d 1p danh 

sách ngi s& htru cho chmg khoán sau: 
- Ten chirng khoán: C phiu Tong Cong ty Co phân Cong trInh Viettel 
- Ma chirng khoán: CTR 
- Loai chirng khoán: C phiu ph thông 
- Mnh giá giao djch: 10.000 dng 
- San giao djch: HOSE 
- Ngây dang k cui cüng: 20/06/2022 

1. L do và muc dIch: 
- Chi trâ c t1rc näm 2021 bang tin 
- Trã c trc näm 2021 bang c phiu 

2. Ni dung c1i the: 
a. Chi trã Co tfrc nám 2021 bng tin 
- T' 1 thirc hin: Dôi vth c phiu ph thông: 10%! C phiu (01 cô phiêu 

duçc nhtn 1.000 dng). 
- Ngày thanh toán: 30/06/2022. 
- Diadimthuchiên: 

+ Di vói chirng khoán d luu k: Ngthi si httu lam thu tc nhn c 
tai các thành viên km k nai ma tài khoân lixu k chirng khoán. 

+ DM vài chirng khoán chua hru k: Ngi.rai si hru chirng khoán lam thu 

tVc nhn c tc bang tin tai  Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel (S 6 Pham 
Van Bach,  Yen Hôa, C.0 Giây, Ha Ni) vào các ngày lam vic trong tuân bat dâu 
tü ngày 30/06/2021. C dông khi di lam thu tVc  nhn c t'rc phái xut trInh chirng 
minh nhân dan (CMND), the can cuâc cong dan hoc gi.y üy quyn hçp 1. 

b. Trã Co ttrc nãm 2021 bng c phiu 
- T l thirc hin: 23,1%(1.000 c phiu dtrçc nhn 231 cô phiêu mói). 
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No'i n/ian: 
- Nhi.r trën; 
- Lxu: TKHDQT. QuanO3. 
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- Phuorng an lam trôn, phuang an xfr 1' cô phiêu lé: S c phiu phát hành s 
dtrçic lam trôn xung dn hang dcn vj, s c phiu lé th.p phân (nêu có phát sinh), 
s bj hüy bó và ghi nhn b sung vào lçii nhun chua phân phi và d lai nàm sau. 

VI dii: Tai ngày dAng k cui cüng, C dông A s& hüu 100 c phiu. S c 
phiu ma c dông A s nhtn duçic tInh theo t' 1 thirc hin: 100*23,1% = 23,1; Sau 
khi lam trôn, s c phiu c dông A thirc nhn là 23 c phiu và phAn cô phiu lé 
0,1 Se bj hUy, ghi nhn vào 1çi nhu.n chi.ra phân pMi và d 

'ai nàm sau. 
- Dia dim thuc hiên: 

+ Dôi vôi chirng khoán luu k: NgLthi sâ hthi lam thu tVc  nhn cô phiu 
tai các thành vién h.ru k nai m& tài khoán luu k. 

+ Di vi chirng khoán chira hxu k: Ngithi s him chirng khoán lam thu 
tçic nhn c tirc bang c phiu tti Tiu ban thu k HDQT - Tong Cong ty c phn 
Cong trInh Viettel (S 6 Phtm Van Bach,  Yen HOa, CAu Giy, Ha Ni) vao cac 
ngày lam vic trong tu.n. C dông khi di lam thu tVc  nhn c tüc phâi xut trInh 
chirng minh nhân dan (CMND), the can cuóc cong dan hoc giy üy quyn hçp 1. 

Nu Qu ci dông Co vtthng mac hoc cn giãi dáp thông tin vui lông lien h: 
Tiêu ban thir k HDQT. 

A A A So 6 Phim Van Bich, Cau Giay, Ha Nçn. 
Diên thoal: 086.208.1111; email: ir.vietteIconstruction(viette1.com.vn . 



TONG CONGTYCP CX)NGTh1NH VIE IIEL CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIFNAM 
HO! BONG QUAN TRj Bc 1p — Tii do — Hinh phüc 

S:  o2  /NQ-VCC Ha N5i, ngày  06'  tháng näm 2022 

NGH! QUYET 
V viêc chi trã c tuc nãm 2021 

HO! BONG QUAN Tifi 

Can cir Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14; 
Can ci'r Lut Chirng khoán so 54/2019/QH14; 
Can cr Nghj djnh 155/20201ND-CP ngày 31/12/2020 quy djnh chi tiêt thi 

hành mt so diêu cüa Lu.t chirng khoán; 
Can cir Diêu 1 Tong cong ty cô phân Cong trInh Viettel; 
Can cir Quy ché hoat dng cüa Hi dông quân tn; 
Can cir Nghj quyêt so 1 3/NQ-DHDCD ngày 22/04/2022 cüa Dai  hi dOng 

cô dông thuing niên Tong cOng ty cô phân Cong trInh Viettel; 
Can cu Biên bàn tOng hcip Phiêu lay kiên Hi dông quãn trj bang van bàn 

cüa Tong Cong ty cô phân Cong trInh Viettel so  -19  /BB-VCC ngày 
£ /2022. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua chi trã c tfrc näm 2021 nhir sau: 

1. Chi trã ci tue nãm 2021 bAng tin 

Tng cong ty c phAn Cong trInh Viettel thirc hin chi trâ cô ti:rc näm 

2021 bang tiên nhu' sau: 

- Ten c phiu: C phiu Ttng cong ty cô phAn Cong trInh Viettel. 

- Loti c phiu: C phiu ph thông. 

- Mnh giá: 10.000 dng/c phiu. 

Danh sách nh.n c ti:rc: Do Trung tam Lu'u k chrng khoán Vit Nam 

(VSD) 1p và thông báo theo ngày dang k2 cu& cüng là ngày 20/06/2022. 

- Tong so tiên chi trâ: 92.923.873.000 dng (Chin muai hai t5', chin tram 

hai muai ba triu, tam tram bay mi.rcii ba nghIn dng). 

- Phuo'ng thirc chi trà: BAng tin m.t ho.c chuyn khoàn; 

- T' 1 thirc hin: Dôi vâi c phiêu ph thông: 10%/ C phiu (01 c 

phiu duqc nh.n 1.000 dng). 

- Ngày thanh toán: 30/06/2022. 

- Dja dim thrc hin: 

+ DM vói chirng khoán dà hru k: Nguii s hiiu lam thu tiic nhn cO tirc 

tai các thành viên 1uu k nai m& tài khoán liru k chirng khoán. 

+ Di vri chirng khoán chira lu'u k: Ngtthi s hfru chirng khoán lam thu 

tVc nhQtn c tiirc bAng tin tti Tng Cong ty c phAn Cong trInh Viettel (S 6 
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Pham Van Bach, Yen Hôa, Cu Gi.y, Ha Ni) vâo các ngày lam vic trong tuân 
bt d.0 tr ngày 30/06/2022. C dông khi di lam thu tVc  nhtn c tcrc phãi xuât 
trInh chirng minh nhân dan, the can cuâc cong dan hotc giãy tiy quyên hçip 1. 

2. Trã c tee nãm 2021 bang cô phiu 
Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel thirc hin phát hành c phiu trã 

cô t1rc nhu' sau: 

- Ten c phiu: Ci 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 thin c t1rc: Do Trung tam Luu k chirng khoán Vit Nam 

(VSD) lQp và thông báo theo ngày däng k cui cüng là ngày 20/06/2022. 

- S luçing c phn dr kiên phát hành: 21.465.414 cô phiu. 

- Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 2 14.654.140.000 dông. 

- T l phát hành: 23,1%. 

T l thirc hin quyn: 1.000:231 (m6i cô dông s hüu 1.000 cô phiêu ti 

ngày ch& danh sách c dông së duçc nhn 231 c phiu mâi). 

- Ngun vn phát hành: Lçii nhutn sau thug chua phân phi. 

- Phurng an lam trôn, phi.rang an xu l' c phiu lé: S c phiu phát hành 

se di.rçic lam trôn xung dn hang dm vj, s c phiu lé thp phân (nu có phát 

sinh), së bj hüy bO và ghi nhn b sung vào lcii nhumn chua phân phi và d 1i 

nàm sau. 

VI d: Ti ngày däng k cui cüng, C dông A sâ hQ'u 100 c phiu. S c 

phiu ma c dOng A sê nhân &roc tInh theo t lé thuc hiên: 100*23  1% = 23 1 

Sau khi lam trôn, so cô phiêu cô dông A thrc nhn là 23 cO phiêu và phân côG 

phiu lê 0,1 së bj hüy, ghi nhn vào lçii nhun chua phân phi và dê 1i näm sau. d PAN 
NGTRtN 

- Dia diem thuc hiçn: 'IETTEL 
+ Di vài chüng khoán luii k: Nguôi si hQu lam thu tic nhn c phi-

tti các thành viên luu k ni m tài khoãn luu k. 

+ Di vó'i chrng khoán chua luu k2: Ngithi si hiu chüng khoán lam thu 

tic nhn c t1rc bang c phiu ti Tiu ban thu k HDQT — Tong Cong ty cô 

phn Cong trInh Viettel (S 6 Phim Van Bach, Yen Hôa, Cu Giy, Ha Ni) 

vào các ngày lam vic trong tun. C dông khi di lam thu tiic nhn c tüc phãi 
xut trInh chüng minh nhân dan, the can cuc cOng dan ho.c giy uy quyn hqp 

'. 
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A A P A A A A P A A Bieu 2: Tong Giam doc Tong cong ty thirc hiçn cac thu t11c de chi tra co 
tirc näm 2021 cho c dông theo diu 1 nghj quyt nay dam bão dung quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

Biu 3. Nghj quy& nay gm ba (03) trang, có hiu hrc thi hánh k tü ngày 
k. Các thành viên HDQT, Ban Tong Giám dc chu trách nhim thi hânh Nghj 
quyêt nay.!. 

Nc'i n/ian: 
- Nhii Diéu 3; 
- Li.ru: VP.HDQT. Quan 05. 

DO MNH HUNG 
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