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PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

▪ Họ và tên cổ đông : ........................................................................................................................  

▪ Địa chỉ thường trú : ........................................................................................................................  

▪ Quốc tịch :.........................................................................................................................  

▪ Số ĐKNSH (*) : ........................................................................................................................  

▪ Số cổ phần biểu quyết :............................................................................................................ cổ phần 

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN 

Thông qua việc việc (1) Điều chỉnh tỉ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền 

mặt từ tối đa 30% lên tối đa 40%); (2) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào Giấy chứng nhận Đăng 

ký kinh doanh; và (3) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành 302/3 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

III.  NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

TT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không có  

ý kiến 

1 

Thông qua việc Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của năm 

2017 tăng từ 50% lên 60% (trong đó tiền mặt từ tối đa 30% lên 

tối đa 40%), như nội dung Tờ trình số: 08-17/VJC-HĐQT-TT.  

   

2 

Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào 

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, như nội dung Tờ trình số: 

09-17/VJC-HĐQT-TT.  

   

3 
Thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính như nội dung Tờ 

trình số: 10-17/VJC-HĐQT-TT.  

   

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HÀ 

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;  

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

✓ Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến). 

✓  (*) Số ĐKNSH: số CMND, số giấy phép thành lập công ty - đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT 

nước ngoài. 

✓ Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 16h ngày 06/01/2018 theo một trong các hình thức sau:(i) 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 CT.Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) 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  
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