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Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
ONGCONG1YCPCONGThINHV1Fa1L
S: 4 /1B-VCC-HDQT

Ha Nç5i, ngày cL3 thángnám 2020

THÔNG BAO
cüng
d
thrc
hin quyn nhn c tu'c bang tiên và quyn
Ngày däng k dui
nhn cô tfrc bang cô phiêu
KInh gri: C dong Tng Cong ty C phn Cong trinh Viettel
Ten T chic phát hânh: Tng Cong ty C ph.n COng trInh Viettel
Ten giao djch: TMg Cong ty C phn Cong trinh Viettel
Tm sâ: S 6 Pham Van Bach, Cu Giy, Ha NOi
Diên thoai: 024 6266 1225
Chüng tôi thông báo dn Qu c dOng ngày däng k cui cüng d 1p da
sách ngiri sâ hüu cho chirng khoan sau:
Ten chirng khoán: C phiu Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel
- Ma ch'ng khoán: CTR
- Loai chirng khoán: C phiu ph thông
- Mnh giá giao djch: 10.000 dng
- San giao djch: Upcom
- Ngày däng k cui cüng: 04/08/2020
1.LdovàmucdIch:
- Trã c tirc näm 2019 bang tin
- Trã c tirc näm 2019 bang c phiu
2. Ni dung cij the:
a. Trã cô tfrc nàm 2019 bang tin
- T 1 thirc hin: DM vâi c phiu ph thông: 10%! C phiu (01 c phiu
duçic nhan 1.000 dng).
- Ngàythanhtoán: 18/08/2020
- Dja dim thirc hin:
+ Di vOi chirng khoán d luu k: Ngu?i s hüu lam thu tc nhn cô t1rc
tti các thành vien luu k ni mi tài khoãn luu k chirng khoán.
+ Di vOi chirng khoán chua hxu k: Ngui sO' hu chirng khoán lam thu
tic nhn c trc bang tin tti PhOng Tài chInh — Tng Cong ty c phAn Cong trInh
Viettel (S 6 Phtm Van Btch, Yen HOa, Cau Gi.y, Ha Ni) vào các ngày lam vic
trong tuan bat du tCr ngày 18/08/2020. C dOng khi di lam thU tiic nhn c tUe
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phái xut trinh chfrng minh nhân dan (CMND), the can cuàc cong dan hoc giy
üy quyn hçip 1.
b. Trã c tfrc näm 2019 bang cô phiu
- T' 1 thirc hin: 16 % (100 c phiu duçc nhtn 16 c phiu mâi).
- Phrnmg an lam trOn, phucmg an xi 1i c phiu lé: sé c phiu phát hành sê
di.rçc lam trôn xung dn hang dn vi, s c phiu lé thp phân (nu Co phát sinh),
se bj bUy bö và ghi nhan b sung vào 1çi nhun chua phân phi và d li nàm sau.
VI dij: Tai ngày däng k cui cUng, C dông A si httu 120 c phiu. S cëi tUe
bang c phiu ma c dông A sê nh.n duqc tInh theo t 1 thirc hin: 120*16% =
19,2; Sau khi lam trOn, s c phiu c dông A thirc nhan là 19 c phiu và phan c
phiu lé 0,2 së bj hUy, ghi nhan vào 1çi nhun chua phân phi và d 1i näm sau.
- Dja dim thirc hin:
+ Di vUi chUng khoán luu k: Ngui si httu lam thU tçic nhn c phiu
tti các thành viên kru k nci ma tài khoãn liru k.
+ Di vâi chUng khoán chua luu k: NgiRi s& hu chUng khoán lam th
t1jc nhn c tUe bang c6 phiu tai Van phOng HDQT — Tng Cong ty c phAn Coni
trInh Viettel (S 6 Phtm Van Bach, Yen Hôa, Cau Giy, Ha Ni) vào các ngày 11
vic trong tuan. C dông khi di lam thU tic nhan c tUe phãi xut trinh chUng mi1
nhân dan (CMND), the can cirâc cong dan hoc giy Uy quyn hqp l.
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Nêu cô dông có vwong mac hoc can giãi a'áp thông tin vui lông lien h
Ong Phgm Hang Quân — Tru'àng tiu ban thu' kj HDQT
So' 6 P ham Van Bgch, u Giâ'y, Ha N5i.
Diên thoai: 024.6266. 1225, emaIl.' Quanph7@viettel.com.vn
No'i nhân:
- Nhis trên;
- Urn: VPHDQT; QuânO3.
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