
—\llINQJANfX CNGHOAXAHQICHUNGHIAVIITNAM 
ONGTRINHVIETTEL D$c 1p - Tir do - Hinh phüc 

/CBTT-VCC Ha Nói, ngày 2-! tháng  6  nám 2021 

CONG BO THONG TIN BAT THT1NG 

KInh g1i: 

- tJy ban Chirng khoán Nhà ni.ràc; 

- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha NOi. 

1. T chü'c cong b thông tin: 

- Ten th chirc: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

- Ma chrng khoán: CTR 

- Dja chi lien h: S 6 Pham Van Bach, Yen Hôa, Cu Giy, Ha Ni 

- Diên thoti lien h: 086.208.1111 

- E-mail: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn  

2. Ni dung thông tin cong bô: 

- Thông báo phát hành c phiu d trã c tirc và tang vn cô phAn tir ngun 

vn chU s0 hthl; 
- Nghj quy& cüa Hi dng quãn trj v vic trin khai thirc hin phuang an 

phát hành ci phiu d tang vn c ph.n tir ngun vn chü s hUu. 

3. Thông tin nay dà duçic cong b trên trang thông tin din ti cüa Tng Cong 

ty c phn Cong trinh Viettel vao ngày 11/06/2021 ti dutmg dn 
https ://viettelconstruction.com.vnlquan-he-co-dong/.  

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day l dung sir that và hoàn 

toàn chju trách nhim tn.rOc pháp 1ut v ni dung các thông tin da cong b& 

Trân tr9ng./. 

Tài lieu din!, kern: 
- Thông báo s 1O/TB-VCC; 
- Nghj quyt HDQT s6 22/NQ-VCC- 
HDQT; 
- Nghj quyt HDQT s 19/NQ-VCC- 
HDQT. 

Dai din t chirc 
Nguôi duçic üy quyn cOng b thông tin 

 

Nguyln Ng9cAnh 



ThPDOAN cONGNGBIP -VIENTHONGQUANDQI WNGHOAXAHQICHEJNGHIAVIFNAM 
TONGCONGTYCOPHANCNGTRINHVIErFEL Dc 1p  - Tr do  - Hnh phüc  

S&  -'10  /IB-VCC HàN ngây-1'/ tháng  '  nám 2021 

THÔNG BAO 
PHAT HANH cO PHIEU BE TANG VON cO PHAN 

TU'NGUON VON CHU SHff1J 

I. GI€fl THI1U VE TO CHC PHAT HANH 

1. Ten t chüc däng k phát hành (ddy dii): Tng Cong ty C phn Cong trInh 

Viettel. 

2. Ten vit tat: VIETTEL CONSTRUCTION 

3. Dia chi tri sô chInh: S 6 Pham Van Bach,  C.0 Giây, Ha NOi. 

4. Din thoai: 0862081111 Website: https://viettelconstruction.com.vnl  

5. Von diki 1: 717.8 18.280.000 dông 

6. M c phiu (nê'u có): CTR 

7. Nai m& tài khoãn: Ngân hang TMCP Quân Di — Chi nhánh Ba Di 

S hiêu tài khoãn: 0591122222266. 

8. Giy chirng nhn dãng k kinh doanh s6 0104753865 do S& K hoach  và 

Du tu thành ph Ha Ni cp 1n du ngày 09 tháng 06 11am 2010, däng k thay di 

1n thir 14 ngày 15 tháng 12 näm 2020. 

- Nganh ngh kinh doanh chinh: 

Hoat dng xay dmg chuyên dçing khác. Chi tit: Xây dçmg, 1p dt, si:ra 

chüa, bão duOng Ca s ha tang vin thông. Ma ngành: 4390. 

- San phmIdjch vii chInh: Xây drng, 1p dt, sira chüa, bão duöng ca sâ ha 

tng vin thông. 

9. Giy phép thành 1p va hoat dng (nu có theo quy djnh cüa pháp 1ut 

chuyên ngành): Không. 

II. PHIJUNG AN PHAT HANH 

1. Ten c phiu: C phiu Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel 

2. Loai  c phiu: C phiu ph thông 

3. Tng s c phiu däpháthành: 71.718.828 c phiu 

4. S h.rqng c phiu dang liru hành: 71.718.828 c phiu. 

5. Sê luçing c phiu qu5i: 0 c phiu. 

6. Sé 1uçng c phiu dir kin phát hành: 21.145.646 c phiu. 
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7. Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 211.456.460.000 dông. 

8. TS'  1 thirc hin quyn: 100.000:29.458 (mi c dông s& hQu 100.000 c phn 

tti ngày ch& danh sáeh c dông sê dugc thuâng them 29.458 c phn mâi). 

9. Ngun vén phát hành: Lgi nhun sau thug chua phân phôi và Qu dâu tr 

phát trin cüa Cong ty mc. 

10. Phuong an xCr 1 phn lé c phn, c phiu lé: S lugng c phiêu phát hành 

se duac lam trôn dn hang dan vi, s c phiu lé thp phân (nu có phát sinh) së bj 

hUy bô và ghi nhn b sung vào lçi nhun chira phân phi và d 'ai nAm sau. 

11. Ngày dang k cui cüng d phân b quyn: 24/06/202 1. 

No'i nhân: TONG CONG TY cO PHAN - 
- UBCKNN; CONG TRINH VIETTEL 
- Luii: VP HDQT. Quan 03. Ngu?ri di din theo pháp 1ut 

•1
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'RJNG CONGT{cP (ONGlNI-J \'IEFIFL CONG HOAXAHOI CH[J NGHIA VI NAM 
HO! BONG QUAN  Tifi Bôc 1Ip — Ty do — Rtnh phñc 

S: '19 /NQ-VCC-HDQT Ha N$i, ngay (24 tháng 5 náin 2021 

NGHJ QUYET 
Ye vic trin kbai thiyc hin phu'o'ng an phát hành cô phiêu dê tng von cô 

phn tir  ngun vn chfl s& hfI'u 

HOT BONG QIJAN TRI[ 
Can cr Lut Doanh nghip sé 59/2020/QH14; 

Can cr Lut Chng khoán s 54/2019!QH14; 

Can cir Nghi dinh 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy dnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cüa Lust  chñng khoán; 

Can cir Diu 1 Tong cong ty c ph.n COng trInh Viettel; 

Can cr Quy ch hot dng cña HOi  dng quán trj; 

Can cir Ngh quyt s 14/NQ-VCC-DHDCD ngày 23/04/202 1 cüa Di hOi 
dông cô dOng thuing nin Tong cong ty cô phân Cong trInh Viettel; 

Can cir Biên ban tng hcip Phiu 1y kin Hi dng quãn tr bang van ban 
cüa Tông Cong ty cô phân Cong trInh Viettel so /BB-VCC-HDQT ngày 
..O..i S /2021. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Thông qua phuang an phát hành c phiu d tang vn c phn tr 

ngun vn chü si hUu: 

- Ten c phiu: TOng cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. 

- Loti c phiu phát hành: C phiu ph thông. 

- Mnh giá c phn: 10.000 dng/C phiu. 

S luçmg c phi&i dir kin phát hành: 2 1.145.646 c phiu. 

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

Tr 1 phát hành: 29,458%. 

- TSr 1 thirc hin quyn: 100.000:29.458 (mi c dOng s& httu 100.000 c 

phn tai  ngày ch& danh sách c dông sè thrcc thithng them 29.45 8 c ph.n mâi) 

- Ngun vn phát hành: Li nhun sau thug chua phân phi và Qu5 du 

tu phát trin cüa Cong ty mc. 

- Th?ri gian thirc hin: Trong nam 2021 (Sau khi dztcic L'Jy ban Chzng 

khoán Nhà nithc chá'p thuçn phát hành cd philu d tang vó'n c phá'n tit nguó'n 

vô'n chz so hthi). 
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- Phuo'ng an xir 1 c phiu lé: S lucing c phiu phát hành sê duçic lam 

tràn dn hang don vj, s cé phiu lé thp phân (nu có phát sinh) së bj bUy ho và 

ghi nhan b sung vào lçii nhun chua phân phi và d li näm sau. 

Biu 2. Nghj quy& nay ducic HDQT théng nh.t thông qua toàn bO b 

thông qua ni dung xin kin bang van bàn. Ngh quy& nay gm hai (02) trang, 
có hiêu he thi hành k t1r ngày k. Các thành viên HDQT, Ban kim soát, Ban 

Tang Giám dc chju trách nhim thi hành Nghj quy& này./. 

TM. HOI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

Noi nhân: 
- Nhu Diêu 2; 
- Luu: VP.HDQT; Quân 05. 

NGUYEN THANH NAM 

TONG CONG TY 

COPHAN 
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TONG CONG TYP cONG'IRNH VIETfEL CONG  HOAXA HQI CHITJ NGIIJA V1IT NAM 
HO! BONG QUAN Tifi Doe 1p - T' do - Hnh phic 

S: cU- /NQ-VCC-HEQT HàNôi, ngày 0'! tháng 6 nàm 202] 

NGH QUYET 
Vê viêc trin khai chi trã c tfrc và trin khai thtyc hin phu'ong an phát hành 

cô phiéu dê tang von cô phân tir nguôn von chü s& hfru 

HQI BONG QUAN Tifi 

Can cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14; 

Can cir Lu.t Chirng khoán s 54/2019/QH14; 

Can cü Nghj dinh 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cüa Lust  chirng khoán; 

Can cü Diu 1 Tong cong ty c phn Cong trInh Viettel; 

Can c1r Quy ch hot dng cüa Hi dàng quãn tn; 

Can cu Nghj quy& s 14/NQ-VCC-DRDCD ngày 23/04/2021 cüa Dai  hj 
dông cô dOng thu&ng niên Tong cong ty cô phân Cong trmnh Viettel; 

Can cü Biên bn tng hcip Phiu 1y kin Hi dng quin trj b.ng van b 
cüa Tong Cong ty cô phân Cong trInh Viettel so 20/BB-VCC-HDQT. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua trin khai chi trà c tüc và trin khai thc hin phuong 

an phát hành c phiu d tAng vn c phn tü ngun vn chü s6 hthi, nhu sau: 

1. Trã c tü'c bang c phiu: 

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

Loai c phiu phát hành: C phMu ph thông. 

- Mnh giá c phn: 10.000 dng/C phiu. 

T 1 phát hành: 22,676%. 

TS' 1 thrc hin quyn: 100.000:22.676. 

Ngun vn phát hành: Lcd nhun sau thug chua phân phi. 

- Thôi gian thirc hin: Trong nAm 2021 (Sau khi du'crc Uy ban Cháng 

khoán Nhà nwóc châ'p thun) 

2. Phát hành c phiu d tang vn Co phn tfr nguôn vOn chü so' hfru: 

- Ten c phiu: Tng cong ty e phn Cong trInh Viettel. 

Loai c phiu phát hành: C phiu ph thông. 

Mnh giá c phn: 10.000 dng/C phiu 

- TS' 1 phát hành: 6,782%. 

TONG C( 

c6 p 
CONG 
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T 1 thirc hin quyn: 100.000:6.782 

- Ngun vn phát hânh: Qu du tu phát trin cüa Cong ty mc. 

Thai gian th%rc hin: Trong nàm 2021 (Sau khi dwcrc Uy ban Ch&ng 

khoán N/ia nzthc ch4' thu2n). 

3. Phtro'ng thfrc triên khai 

a. Thôi gian thirc hin: D dam bão 1i Ich cho c dông, Tng cOng ty s 

ch& cüng thyi dim quyn trá c tüc bng c phiu và nhn c phiu phát hành 

do thirc hin tang vn c phn tr ngun vn chü s& hüu. Theo do, Tng cong ty 

s trin khai phuang an phát hânh ct phiu d tang vn c phn ttr ngun vn 

chü s hthi vi tST 1 phát hành: 29,458%. Trong do: trã c tirc bng c phiu tü 

ngun lçii nhun sau thu (t 1 22,676%) và phát hành c phiu tang vn c 

phn tfi qu Du tu phát trin (tsr 1 6,782%). Thii gian phát hành sau khi duçc 

Uy ban Chimg khoán Nba rnthc chp thun. 

b. Phucing an phát hành c phiu d tang vn c phn tr ngun vn chü 

s& htiu nhu sau: 

- Ten c phiu: Tng cong ty c ph&n Cong trInh Viettel. 

- Loti cA phiu phát hành: C phiu ph thông. 

- Mnh giá c phn: 10.000 dàng/C phiu. 

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

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

- TS'  1 phát hânh: 29,458% 

- TST 1 thirc hin quyn: 100.000:29.458. 

- Ngun vn phát hành: Lgi nhun sau thu chua phân pMi và Qu du 

tii phát trin cüa Cong ty mc. 

- Thii gian thirc hin: Trong nm 2021 (Sau khi dixçic Uy ban Chfrng 

khoári Nba nuóc chap th4n phát hành c phiu d tang vn c phn tt'r ngun 

vn chU s& hthi). 

- Phixong an xir 1 c phiu lé: S luçing c phiu phát hnh s ducic lam 

trôn dn hang dan vj, s c phiu lé th.p phân (nu có phát sinh) sê bj hüy bO và 

ghi nh.n b sung vào lcd nhun chiza phân ph61 và d lai näm sau. 
c. Tcng cong ty cam kt chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thçrc 

cUa nhftng ni dung trong phuang an phát hãnh c phiu tang vn c phn tr 

ngun vn chü sâ hihi. Tng cong ty s thirc hin dy dü nghia v1 cong b 

thông tin theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 
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Diêu 2. Nghj quyt nay duçc HDQT thng nht thông qua toàn b b 

thông qua ni dung xin kin bang van bàn. Ng quyt nay grn ba (03) trang, 

có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. Các thành viên HDQT, Ban kirn soát, Ban 

Tong Giám dc chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay.!. 

TM. 1101 BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

.No'i n/ian: 
- Nhu' Diêu 2; 
- Luu: VP.HDQT; Quân 05. 

NGUYEN THANH NAM 




