GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Application form for changing Shareholder’s information
Kính gửi:
To:
1.

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet
VietJet Aviation Joint Stock Company

Thông tin đã đăng ký của Cổ đông
Tên Cổ đông
Name of Shareholders
Tên người đại diện (Đối với Cổ
đông là tổ chức)
Name of representative (For
entity shareholder)
Số đăng ký Cổ đông
Shareholder identification No.

2.

:
:

:

Thông tin đề nghị thay đổi, bổ sung/ Request for changing Shareholder’s information
Cổ đông theo đây đề nghị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thay đổi, bổ sung thông tin
Cổ đông đã đăng ký như sau:
The Shareholder hereby requests VietJet Aviation Joint Stock Company to amend,
supplement the registered information of Shareholder as follows:
Vui điền thông tin thích hợp/Please fill in the appropriate information:
Diễn giải
Thông tin đã đăng ký
Thông tin thay đổi
Descriptions
Registered information
Amended information
Tên Cổ đông
Name of Shareholder
Số đăng ký cổ đông (*)
Shareholder’s identification
No. (*)
Tên người đại diện (Đối với
Cổ đông tổ chức)
Name of representative (For
entity Shareholder)
Địa chỉ gửi thư
Mailing Address
Địa chỉ thư điện thử
Email
Số điện thoại di động
Cell phone numbers
Khác
Others
(*) Số CMND, CCCD, Hộ chiếu, GCNĐKDN/ ID, Passport, Enterprise Registration
Certificate Numbers.
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3.

Thông tin liên hệ / Contact information
Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đề nghị hợp lệ và đính kèm tài liệu có liên quan cho Bộ
phận Quan hệ Nhà đầu tư của Vietjet trước ngày 23/06/2021 chi tiết như sau:
Could the valued shareholders send the eligible completed Forms and relevant supporting
documents to the Investor Relations of Vietjet by June 23, 2021 as following details:
- Thư: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tầng 8, Tòa nhà VietJet Plaza, 60A Trường
Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mail: Vietjet Aviation Joint Stock Company, at 8th floor, Vietjet Plaza, 60A Truong Son
Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Email: ir@vietjetair.com
Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ VietJet theo phương thức sau:
For any inquiry or request for supports, please could you contact Vietjet by:
- Hotline: 19001886 (nhấn phím 9); hoặc Email: ir@vietjetair.com.
Hotline: 19001886 (press number 9) or email: ir@vietjetair.com

Cổ đông xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thay đổi trên.
The Shareholder shall bear full responsibilities for all changes above.

Tài liệu đính kèm/Attachments:
- Tài liệu liên quan đến thông tin thay
đổi/ Supporting documents relating to
the changed information.

………, ngày … tháng … năm 2021
CỔ ĐÔNG

Họ Tên/Full Name:……….…………………
(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/For
individual Shareholder, please sign and input
full name; For entity Shareholder, please
sign, input full name of the duly
representative and affix company’s seal)
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