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CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG KHÔNG VIETJET 

---  --- 

Số: 06 - 20/VJC-HĐQT-TT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---  --- 

     

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng  06  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 
(V/v Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập Quỹ năm 2019 

và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020) 

Căn cứ:  

- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Công ty); 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, 

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua 

Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập Quỹ năm 2019 và Kế 

hoạch năm 2020 như sau: 

I. Phương án chia cổ tức năm 2018 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, theo đó Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 

mặt tỷ lệ 20% vào ngày 06/09/2018 và tỷ lệ 10% vào ngày 24/04/2019. Năm 2019, Công 

ty mẹ thực hiện việc mua cổ phiếu Quỹ theo NQ HĐQT số 28-19/VJC-HĐQT-NQ ngày 

09/7/2019 nên chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu bằng cổ tức như theo kế 

hoạch. 

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 & 2019: 

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 4.568.651.014.974 đồng 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp 761.305.887.880 đồng 

3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 (1-2) 3.807.345.127.094 đồng 

4. Lợi ích của cổ đông thiểu số 583.933.611 đồng 

5. LNST thuộc cổ đông của Công ty (3-4) 3.806.761.193.483 đồng 

6. Trích các Quỹ của Vietjet 761.352.238.697 đồng 

6.1. Quỹ Đầu tư phát triển:   

+ Tỷ lệ trích lập tối đa đến 10% 380.676.119.348 đồng  

6.2. Quỹ phúc lợi và khen thưởng:  

+ Tỷ lệ trích lập tối đa đến 10%  380.676.119.348 đồng 

7. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ (5-6) 3.045.408.954.786 đồng 

8. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia 8.255.509.576.829 đồng 
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9. Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức    11.301.385.678.504 đồng 

10. Số cổ phiếu đã phát hành 541.611.334 cp 

11. Số cổ phiếu quỹ 17.772.740 cp 

12. Số cổ phiếu đang lưu hành (10-11) 523.838.594 cp 

13. Phương án cổ tức năm 2018 & 2019  

+ Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu: 50% 

14. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  7.757.058.507.143 đồng 

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019 đã được trình bày nêu trên, Hội đồng 

quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể 

chi tiết như sau: 

1. Phương án trích lập Quỹ: 

- Trích lập trích lập tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế vào Quỹ Đầu tư phát triển và 

trích lập tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế vào Quỹ phúc lợi và khen thưởng. 

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 & 2019, cụ thể bao gồm: 

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 50% (được chia làm một đợt hoặc nhiều đợt theo 

quyết định của HĐQT); 

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn 

vị; cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ; 

- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ và thời điểm theo từng đợt thực hiện chi trả 

cổ tức sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 

2019 để triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và pháp luật hiện hành. 

III. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 

Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy 

quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, bao gồm tỷ lệ 

chia cổ tức và thời điểm thực hiện. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận 2020 và lợi nhuận 

giữ lại chưa phân phối hoặc nguồn vốn khác theo quy định hiện hành. 

IV. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 và 2019 như đã trình 

bày tại Mục I và Mục II. 

2. Thông qua Phương án trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ phúc lợi khen 

thưởng như đã trình bày tại Mục II nêu trên. 

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2020 bao gồm tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm thực hiện tùy vào tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
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4. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền và 

chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số 

lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo các phương án phát hành nêu trên. 

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (“VSD”) và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

Tp.HCM (“HSX”) để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành theo các 

phương án nêu trên. 

6. Giao và ủy quyền cho HĐQT và Người Đại diện theo pháp luật thực hiện các 

công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, các 

công việc sau đây: 

a. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các phương án phát hành, bao 

gồm việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của 

UBCK, HSX và các cơ quan nhà nước khác có liên quan;  

b. Thực hiện các thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký thay đổi 

niêm yết tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD số lượng cổ phiếu thực 

tế phát hành theo các phương án nêu trên; 

c. Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; và sửa đổi 

các điều khoản liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát 

hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành; 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung đã nêu trên. 

Trân trọng kính trình./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Nguyễn Thanh Hà 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

HÀNG KHÔNG VIETJET 

---  --- 

Số: 01 - 20/VJC-ĐHCĐ-BB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---  --- 

               Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020 

 

 

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được 

Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; và  

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Điều lệ”).  

 

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (“Vietjet”) 

Địa chỉ: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 

Mã số doanh nghiệp: 0102325399 

      

A. Thành phần tham dự: 

- _____________/_________cổ đông của Vietjet, đại diện cho _______%  tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

- Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) của Vietjet. 

- Khách mời: đại diện Cục Hàng không Việt Nam, các đối tác, Ban Điều hành 

(“BĐH”), Trưởng các Phòng/Ban Vietjet. 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) được tổ chức: 

 

o Thời gian : 07 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 27/06/2020. 

o Địa điểm : Hội trường Tầng 5, Học viện Hàng không Vietjet - Đường 

D2/D6/D7, Khu công nghệ cao , Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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B. Nội dung cuộc họp: 

Sau khi nghe báo cáo kiểm tra túc số và và tư cách Đại biểu dự Đại hội, biểu quyết thông 

qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Thư 

ký đoàn, Ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Hội nghị nghe và 

thảo luận các nội dung sau: 

1. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội; 

2. Bà Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 

2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020;   

3. Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc Điều hành trình bày Báo cáo của BĐH năm 2019 

và Kế hoạch năm 2020; 

4. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS 

năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 

5. Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tọa Đoàn trình bày nội dung các tờ trình (“TT”) sau đây: 

- TT 01 - Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BĐH, Báo cáo 

của BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019; 

- TT 02 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm 

quyển của ĐHĐCĐ; 

- TT 03 - Tổng quỹ của HĐQT và BKS năm 2020. 

6. Ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc Điều hành trình bày nội dung các tờ trình sau đây: 

- TT 04 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; 

- TT 05 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; 

- TT 06 - Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, Phương án trích lập Quỹ năm 

2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; 

-  Các vấn đề khác. 

7. Các ý kiến của Cổ đông: (Phụ lục đính kèm) 

8. Đại hội thảo luận; 

9. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng BKS công bố Báo cáo kết quả kiểm tra túc số 

lần 2; 

10. Hội nghị tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung: 
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- Tờ trình số 01-20/VJC-HĐQT-TT: Các Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS và Báo 

cáo tài chính kiểm toán năm 2019 

Ý kiến 

Số lượng cổ phần 

tham gia biểu quyết 

(cp) 

Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có 

quyền tham gia biểu quyết 

(%) 

Đồng ý  _____cp ____ % 

Không đồng ý _____cp ____ % 

Không có ý kiến _____cp ____ % 

- Tờ trình số 02-20/VJC-HĐQT-TT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một 

số vấn đề thuộc thẩm quyển của ĐHĐCĐ  

Ý kiến 

Số lượng cổ phần 

tham gia biểu quyết 

(cp) 

Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có 

quyền tham gia biểu quyết 

(%) 

Đồng ý _____cp ____ % 

Không đồng ý _____cp ____ % 

Không có ý kiến _____cp ____ % 

- Tờ trình số 03-20/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ của HĐQT và BKS năm 2020 

Ý kiến 

Số lượng cổ phần 

tham gia biểu quyết 

(cp) 

Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có 

quyền tham gia biểu quyết 

(%) 

Đồng ý _____cp ____ % 

Không đồng ý _____cp ____ % 

Không có ý kiến _____cp ____ % 

- Tờ trình số 04-20/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm 

toán năm 2020 

Ý kiến 

Số lượng cổ phần 

tham gia biểu quyết 

(cp) 

Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có 

quyền tham gia biểu quyết 

(%) 

Đồng ý _____cp ____ % 

Không đồng ý _____cp ____ % 

Không có ý kiến _____cp ____ % 
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- Tờ trình số 05-20/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 

Ý kiến 

Số lượng cổ phần 

tham gia biểu quyết 

(cp) 

Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có 

quyền tham gia biểu quyết 

(%) 

Đồng ý _____cp ____ % 

Không đồng ý _____cp ____ % 

Không có ý kiến _____cp ____ % 

- Tờ trình số 06-20/VJC-HĐQT-TT: Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, 

Phương án trích lập Quỹ năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020  

Ý kiến 

Số lượng cổ phần 

tham gia biểu quyết 

(cp) 

Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có 

quyền tham gia biểu quyết 

(%) 

Đồng ý _____cp ____ % 

Không đồng ý _____cp ____ % 

Không có ý kiến _____cp ____ % 

11. Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc toàn văn dự thảo Biên bản hop 

Đại hội. 

  Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ ____%. 

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty 

Cổ phần Hàng không Vietjet ngày 27 tháng 06 năm 2020. 

 

 

Nơi nhận: 

 

- Cổ đông; 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát; 

- Ban Điều hành; 

- Lưu Ban thư ký. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HÀ 

 

Đại diện Ban Thư ký 

Thư ký HĐQT 

 

 

 

 

Phạm Thị Yên 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

HÀNG KHÔNG VIETJET 

---  --- 

Số: 01- 20/VJC-ĐHCĐ-NQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---  --- 

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020 

 

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Căn cứ : 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được 

Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 (“Luật Chứng khoán”) và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng 

không VietJet (“Điều lệ”); và 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01-2020/VJC-ĐHCĐ-

BB ngày 27/06/2020. 

     

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT, bao gồm: 

 

- Tờ trình số 01-20/VJC-HĐQT-TT: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BĐH, 

Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (Các Báo cáo đính 

kèm); 

-  Tờ trình số 02-20/VJC-HĐQT-TT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định 

một số vấn đề thuộc thẩm quyển của ĐHĐCĐ;  

-  Tờ trình số 03-20/VJC-HĐQT-TT: Tổng quỹ của HĐQT và BKS năm 2020; 

-  Tờ trình số 04-20/VJC-HĐQT-TT: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty 

kiểm toán năm 2020;  

- Tờ trình số 05-20/VJC-HĐQT-TT: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không 

Vietjet;  

-  Tờ trình số 06-20/VJC-HĐQT-TT: Phương án chia cổ tức năm 2018 và 2019, 

Phương án trích lập Quỹ năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020. 

(Các Tờ trình đính kèm) 
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Điều 2. Cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết với tỷ lệ ….%.  

 

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng 

không Vietjet có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung 

của Nghị quyết này. 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HÀ 

Nơi nhận: 

 

- Cổ đông; 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát; 

- Ban Điều hành; 

- Lưu Ban thư ký. 
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