
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

HÀNG KHÔNG VIETJET 

 

Số: 91-17/VJC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” 

 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet trân trọng kính gửi: 

Quý Cổ đông           :   

Số Đăng ký sở hữu  :   

Địa chỉ   :   

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 

(Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

I. Nội dung xin ý kiến: 

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017; 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. 

II. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến trước 16 giờ 00, ngày 06 tháng 01 năm 

2017 theo một trong các hình thức sau: 

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ nhà 

đầu tư – Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Lầu 8, tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường 

Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Gửi fax; hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email của 

Công ty. |Fax: 028 3547 1865 |Email: ir@vietjetair.com  

Trường hợp Quý Cổ đông KHÔNG GỬI Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì xem như bị mất 

quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HÀ 

 




