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S: 2-3 39 /TEDI-CBTT 	Ha Nói, ngày 30 tháng 7 nàin 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TIX CUA 
UY BAN CHU'NG KHOAN NHA NIIOC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v: Chi trã cO^ tire nãm 2019 

	

KInh gui: 	Uy ban chirng khoán Nhà nuâc 
Qu c o^ dông và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tái-CTCP 

- Dja chi lien 1tc: 278 Ton Di:rc Thing, phung Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha NOi 

- Din thoi: (84-24).38514431. Fax: (84-24).385 14980. Email:tedi.ctdc@gmai1.com  

- Website: www.tedi.vn  

- Ngithi thrc hin cong b0^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chüc vii: Trithng phOng T0^ chüc can b - Lao dng. 

- Loji thông tin cong b6: LI 24h; LI 72h; LI Yêu ctu; I] BAt thu?iing; LI Dinh k' 

Ni dung cong bô thông tin: 

- Thông tin v Thông báo ve vic chi trá c6 tirc nàm 2019. 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b ô trën day là dung sir thrc và hoàn toàn 
chju trách nhim truàc pháp lut ye ni dung các thông tin dä cong bô./. 

Nei nhmn: 
- Nhiitrên; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- LLru To CBTT./. 
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Nguyen Cong Tam 



TONG CONG TY TV VAN TIIIET Kt CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAAN TAI - CTCP 	 Dc 1p - Tij do - Hanh phüc 

S6: 2337 /TB-TEDI 	 Ha Nôi, ngày 30 tháng 7 nám 2020 

THÔNG BAO 
Ve^ vic chi trã co tue näm 2019 

KInh gl'ri: Qu c0^ dông Tng Cong ty TVTK GTVT - CTCP 

Can cir Diu lé T6ng Fong ty Tu van thit kê Giao thông 4n tãi - CTCP; 
Can cü Nghj quyêt so 07-NQ/TEDI-DHDCD ngày 15/05/2020 cüa Dii hi dOng cô 

dông T6ng cong ty Ti.r van thiêt kê Giao thông van tãi - CTCP; 
Can cr NgM quyêt sO 07 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 06/06/2020 cüa Hi dông 

quãn tri Tng cOng ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP. 
Hi dông quân tn Tong cong ty Ti.r van thiêt  ké Giao thông 4n tãi - CTCP xin thông 

báo ve vic trã cô tirc näm 2019 nhu sau: 
1. Ten doanli nghip: 	TONG CONG TY TVTK GTVT - CTCP 
2. Ten giao djch quôc tê: Transport Engineering Design Incorporated 
3. Ten viêt tat: 	TEDI 
4. Dja chi trii sâ chInh: 	So 278 Ton Drc Thang - Dông Da - Ha NOi 
5. Thñ hn chôt danh sách cO dông: 17h00 ngày 15/8/2020 
(Trwmg hcip cô dông chuyên nhwig cô phán cüa mInh trong thai gian gilta thai 

dim chdt danh sách Co dOng vii th&i diem trá cO tic thi ngtrài chuyên nhu-cing là ngwài 
nhn co^ tic tic Ting cOng ty). 

6. Thai gian thanh toán cô tCrc: Bat dâu thijc hin tr ngày 30/8/2020. 
7. T 18 chia cô tCrc: 	1.500 dông/CP 
8. HInh thirc trá cô ttrc: 	Bang tiên mt 
9. Phucing thrc thanh toán: Chuyn khoãn 
10. Thu tiic chi trâ cô tirc: 
- Tong cOng ty chi chuyên trã cô tirc vào tài khoãn dung ten cüa cô dông ctuçic hu&ng 

quyn nhn cô tirc và khâu trü 5% thuê thu nhp cá nhân. 
- Tnring hcrp cô dong üy quyên cho ngi.thi khác nhn thay thI phãi có giây üy quyên 

kern theo giây CMND và sO chirng nhtn sâ hftu cô phân cüa ngtrii Ay quyên; CMND cüa 
nguii duçic üy quyên. 

- NhUng cô dOng thay doi tài khoãn ngân hang dé nghj thông báo tài khoãn mth v 
Tong cong ty TVTK GTVT- CTCP trràc ngày 25/8/2020. Sau thii h?n  trên, Tng cong ty 
không chju trách nhim. Thông tin cUa Qu cô dOng xin vui lông gl'ri ve^ PhOng tài chinh k 
toán Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP. 

Dja chi: 	278 Ton Diirc Thang - DOng Da - Ha Ni 
Din thoi: 02438515609; Fax: 02438514980;E-mail: tckt.tedi@gmail.com  
Trân trQng thông báo! 

Nei nhân: 	 Ti\L-iOLDONG QUAN Tifi 
 -Nhutrên; 	 . 	P1IO HU TICH 

-HDQT TCT (b/c); 
- BKS TCT (biet); 	

r - TG[) TCT (ch/d th/h); 
- DU-CD CTCP (ph/h); 	/ 	

* 	
CICV 	/ 

: P. TCCB-LD, P. TCKT (th/h); )f 	 -, - 
Luu I-IDQT, Website TEDI 	 - 

Phim Hüu San 


