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VIETJET TIẾP TỤC VÀO TOP NHỮNG
CÔNG TY TỐT NHẤT TRÊN SÀN
DO FORBES BÌNH CHỌN

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

CỔ ĐÔNG VIETJET NHẬN CỔ PHIẾU THƯỞNG 40%
Vietjet đã thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới), ngày
giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/9.
Với vốn điều lệ tại ngày chốt danh sách cổ đông là 3.224 tỷ đồng, tương ứng 322,4 triệu cổ phiếu
lưu hành, Vietjet đã phát hành thêm gần 129 triệu cổ phiếu trả thưởng cho cổ đông. Trước đó, ngày
15-8, Vietjet cũng đã chi gần 645 tỉ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2017 tỉ lệ 20%. Theo kế
hoạch, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50%.

CỔ PHIẾU VIETJET ĐƯỢC CẤP MARGIN SAU 6 THÁNG NIÊM YẾT
Sở GDCK TP.HCM (HOSE) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu VJC của Vietjet ra khỏi danh sách chứng
khoán chưa được giao dịch ký quỹ (margin).
Với quyết định này của HOSE, cổ phiếu VJC sẽ được các công ty chứng khoán cấp hạn mức giao dịch
ký quỹ do Vietjet đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện như thời gian giao dịch, không bị cảnh báo, kết
quả kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ thuế và tuân thủ các quy định công bố thông tin.

Ngày 15/9, Vietjet được Tạp chí Forbes vinh
danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt
Nam 2017 tại Diễn đàn kinh doanh được tổ chức
tại TP.HCM. Giám đốc điều hành Lưu Đức Khánh
đã tới tham dự và nhận giải thưởng.

Cổ phiếu VJC đã tăng hơn 60% so với thời điểm trước khi chào sàn. Bên cạnh 20% cổ tức bằng tiền
mặt đã chốt quyền vào cuối tháng 7. Hiện VJC đang giao dịch quanh mức 109.000 đồng/cổ phiếu
(giá điều chỉnh sau khi chia cổ tức 40% bằng cổ phiếu), với thanh khoản tuần qua đạt bình quân
465.000 cổ phiếu/phiên, tương đương hơn 60 tỷ đồng/phiên.

ĐÓN TIẾP CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
ĐÁNH GIÁ CAO CHUYÊN CƠ VIETJET

Vietjet vinh dự phục vụ chuyến bay chuyên cơ chở
đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
từ Hải Phòng đi Đà Nẵng. Thủ tướng đánh giá cao
sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của Vietjet. Vietjet đã có Quy chế phục vụ chuyên cơ cho
nguyên thủ và các lãnh đạo cao cấp, được Cục
Hàng không phê chuẩn. Với quy chế này, Vietjet
đã tổ chức những chuyến bay phục vụ các lãnh
đạo cao nhất và sẵn sàng phục vụ những quan
khách cấp cao quốc tế.

Đại diện quỹ đầu tư Capital AM, HSC, Maybank KimEng, Alliance Bernstein, PXP Vietnam Asset Management, SSI, VCSC … đã có buổi làm việc cùng đại diện lãnh đạo Vietjet. Tại đây, các nhà đầu tư
được cập nhật thêm thông tin về tình hình kinh doanh khả quan và kế hoạch phát triển trong thời
gian tới. Các nhà đầu tư đánh giá cao về sự minh bạch, chuyên nghiệp của Vietjet.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
Trong tháng 9/2017,
Vietjet đã thực hiện 6906 chuyến bay
Tổng số đường bay: 73 đường

VIETJET CÔNG BỐ MỞ ĐƯỜNG BAY
TP.HCM ĐI JAKARTA (INDONESIA)

Tỷ lệ lấp đầy 89%
Tỷ lệ đúng giờ đạt 88,2%
(Thông tin thống kê này là sơ bộ, chưa kiểm toán
và soát xét. Vietjet công bố số liệu chính thức theo hàng quý)

Sau giai đoạn khai thác cao điểm hè, Vietjet tập
trung cho các công tác huấn luyện, đào tạo nhân
viên tại tất cả các khối: khai thác, kỹ thuật, bảo
dưỡng tàu bay, thương mại…

Ngày 22/8, tại thành phố Jakarta (Indonesia),
nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Vietjet tổ chức Lễ
công bố chính thức mở đường bay TP.HCM đi Jakarta (Indonesia). Đường bay mới đáp ứng nhu
cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách,
góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong
khu vực. Sự kiện có sự chứng kiến của Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo
cấp cao Việt Nam và Indonesia.

VIETJET THẮNG LỚN TẠI HỘI CHỢ
DU LỊCH QUỐC TẾ TP.HCM 2017
(ITE HCMC)

Trong mùa mưa bão với diễn biến thời tiết phức
tạp, Vietjet đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt
đối cho các chuyến bay. Cạnh đó, công ty cũng
đã bước đầu triển khai công tác Điều hành tập
trung các hoạt động khai thác gồm: khai thác
bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật, thương mại…
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều
hành khai thác của công ty.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Vietjet đã
thực hiện xấp xỉ 1.501 chuyến bay, phục vụ nhu
cầu đi lại cho gần 260.000 lượt hành khách.
Cũng trong dịp này, Vietjet đã công bố đường
bay mới TP.HCM – Jakarta (Indonesia) và khai
trương đường bay Hà Nội – Yangon (Myanmar),
triển khai nhiều hoạt động thú vị, thu hút cho
đông đảo người dân và du khách.
Đặc biệt, trong tháng 9, Vietjet đã vinh dự phục vụ
chuyến bay chuyên cơ chở đoàn công tác của Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc từ Hải Phòng đi Đà Nẵng.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

CHÍNH THỨC KHAI THÁC ĐƯỜNG BAY
HÀ NỘI – YANGON, TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TẠI MYANMAR
Ngày 31/8, đường bay Hà Nội – Yangon (Myanmar)
đã chính thức được đưa vào khai thác. Trước đó,
ngày 26/8, nhân dịp chuyến thăm chính thức
Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lễ
khai trương đường bay Hà Nội – Yangon đã được
Vietjet tổ chức tại thành phố Yangon (Myanmar).
Chào mừng chuyến bay khai trương, Vietjet đã tổ
chức hội nghị đại lý với sự tham dự của hơn 200
khách mời đến từ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Myanmar, lãnh đạo sân bay Yangon, các đối tác, GSA và
hệ thống kênh bán Vietjet tại thị trường Myanmar.

VIETJET TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ
TẠI CAO HÙNG, ĐÀI NAM & SIEMREAP
Vietjet phối hợp với tổng đại lý tại Đài Loan tổ
chức hội nghị đại lý tại 2 thành phố Cao Hùng và
Đài Nam với tham dự của 220 đại lý và công ty
du lịch. Hội nghị nhằm thúc đẩy công tác bán và
giới thiệu về lịch bay mùa Đông đồng thời công
bố mở thêm đường bay Nội Bài – Cao Hùng bắt
đầu khai thác từ ngày 29/10/2017 với tần suất
5 chuyến/1 tuần. Cùng thời điểm, tại thành phố
Siem Reap (Campuchia) chương trình Hội nghị
đại lý và tri ân các đối tác cũng đã diễn ra với sự
tham gia của hơn 100 đại lý.

PHỐI HỢP CÙNG NAPAS
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
Vietjet và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia
Việt Nam (Napas) đã phối hợp triển khai chương
trình ưu đãi giảm ngay 10% giá vé cho chủ thẻ
ATM nội địa của 32 ngân hàng Việt Nam thuộc hệ
thống Napas khi thanh toán vé máy bay trực tuyến
tại website www.vietjetair.com vào khung giờ
vàng 12h – 14h thông qua cổng thanh toán Napas.

VIETJET ĐƯỢC VINH DANH
THƯƠNG VỤ IPO TIÊU BIỂU
2016 - 2017 VÀ DOANH NGHIỆP
THAM GIA HỘI CHỢ DU LỊCH
CÔNG BỐ THÔNG TIN M&A TỐT NHẤT
QUỐC TẾ MITM MALAYSIA

Hình ảnh Vietjet tại Hội chợ Du lịch quốc tế MITM
2017 Malaysia thu hút sự quan tâm đặc biệt của
đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động
hấp dẫn và quà tặng thú vị.

Vietjet tiếp tục là tâm điểm thu hút đông đảo du
khách tại Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất trong
năm khi nhận được giải thưởng lớn từ UBND
TP.HCM. Tại đây, Vietjet còn ký kết nhiều hợp đồng
lớn với các đối tác quốc tế trong khu vực, nhận
được sự quan tâm và đánh giá cao của các đối tác.
Vietjet là gian hàng có lượng khách trong nước và
quốc tế đông nhất khi tung lượng vé “khủng” với
hàng trăm nghìn vé giá chỉ từ 0 đồng, các hoạt
động được đầu tư dàn dựng công phu. Luôn sáng
tạo và mang đến nhiều bất ngờ, Vietjet là đơn vị
được đông đảo du khách và đối tác quốc tế mong
chờ nhất Hội chợ năm nay.

VIETJET THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI NHẬT BẢN
Ngày 21/8, tại chương trình Xúc tiến Đầu tư tại
Nhật Bản của Bộ Tài Chính Việt Nam do Bộ trưởng
Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu, đoàn Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước do Chủ tịch UBCKNN Trần
Văn Dũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Chứng
khoán Nhật Bản JPX và thăm sàn chứng khoán
Tokyo. Ông Chu Việt Cường - thành viên Hội đồng
Quản trị Vietjet đã tham dự chương trình này.
Tại buổi làm việc, đại diện các bên đã thảo luận về
khả năng niêm yết lần hai (secondary listing) của
các công ty Việt nam trên sàn chứng khoán Nhật
Bản trong đó có khả năng cổ phiếu VietJet Air (VJC)
trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo (Tokyo Stock
Exchange). Việc niêm yết VJC trên sàn giao dịch
chứng khoán Tokyo sẽ mở ra cơ hội cho các nhà đầu
tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực hàng không của
Việt Nam.

Tại diễn đàn M&A Việt Nam 2017 do Báo Đầu tư
tổ chức, Vietjet được vinh dự đón nhận hai giải
thưởng lớn “Thương vụ IPO tiêu biểu 2016 –
2017” và “Doanh nghiệp công bố thông tin M&A
tốt nhất”. Ông Chu Việt Cường – Thành viên HĐQT
đại diện Ban lãnh đạo Công ty đã đến tham dự và
đón nhận giải thưởng.
Tại diễn đàn năm nay, Báo Đầu tư và Ban tổ chức
Diễn đàn M&A Việt Nam tôn vinh Vietjet là doanh
nghiệp Việt Nam đầu tiên tiến hành IPO theo tiêu
chuẩn quốc tế và có nội dung công bố thông tin
xuất sắc, minh bạch, góp phần tạo nên thành
công của thương vụ cũng như đem lại thông tin
chuẩn mực cho công chúng và giới đầu tư.

VIETJET CÙNG SOVICO HOLDINGS,
HDBANK, PHÚ LONG TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN,
TRI ÂN ANH HÙNG,
LIỆT SỸ TẠI BẾN TRE

Ngày 9/9, tại Khu tưởng niệm nữ tướng Nguyễn
Thị Định (xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh
Bến Tre) Tập đoàn Sovico Holdings, Vietjet, Ngân
hàng HDBank, Công ty địa ốc Phú Long phối hợp
cùng tỉnh Bến Tre, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức Đại lễ cầu siêu
tri ân Anh hùng liệt sĩ, đồng bảo tử nạn trong
chiến tranh và khởi công xây dựng bia tưởng
niệm đường dây giao liên A210.

ĐỒNG HÀNH CÙNG GOOGLE,
CUỒNG NHIỆT VỚI
YOUTUBE FANFEST 2017
LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC
TẠI VIỆT NAM
Vietjet là Nhà vận chuyển hàng không chính thức
và đồng hành với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng
Lễ hội âm nhạc Youtube FanFest 2017 tại GEM
Center (TP.HCM). Sự kiện âm nhạc đình đám thu
hút đông đảo các ngôi sao Youtube thế giới và
Việt Nam như: Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui,
Madilyn Bailey (Mỹ), Jannine Weigel (Thái Lan),
Soobin Hoàng Sơn, Min, Jang Mi, Phở Đặc biệt,
FapTV, Lynk Lee… (Việt Nam). Tham dự sự kiện,
khán giả đã được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh
nghiệm xây dựng kênh Youtube cá nhân và
cuồng nhiệt với các màn trình diễn của các thần
tượng YouTube, đồng thời nhận nhiều quà tặng
thú vị, hấp dẫn từ Vietjet.

VIETJET CENTRAL REGION
PARTICIPATED IN
“BRING MUSIC TO THE HOSPITAL”
ACTIVITY
Tháng 8 vừa qua, tại bệnh viện Ung Bướu và bệnh
viện Sản – Nhi (Đà Nẵng) Vietjet Miền Trung đã
tham gia và tài trợ hoạt động thiện nguyện
“Mang âm nhạc đến bệnh viện” với sự góp mặt
của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như MC Thảo Vân,
ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Hải Yến idol.... trao quà
cho các bệnh nhân nhí, giúp các bé có thêm niềm
vui trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

VIETJET ĐƯỢC VINH DANH LÀ
THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
TỐT NHẤT CHÂU Á
Vietjet tiếp tục được vinh danh là Thương hiệu
tuyển dụng tốt nhất Châu Á năm 2017 do tổ
chức Employer Branding Institute (EBI), World
HRD Congress & Stars of the Industry Group bình
chọn tại Singapore. Giải thưởng được tổ chức
nhằm tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của
các doanh nghiệp châu Á trong lĩnh vực nhân sự.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp Vietjet vinh dự nhận
giải thưởng này.

ĐỒNG HÀNH CÙNG HOA HẬU
HOÀN VŨ VIỆT NAM 2017

Vietjet đồng hành cùng Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt
Nam năm thứ hai liên tiếp và là Nhà vận chuyển
hàng không chính thức của cuộc thi. Tất cả các
người đẹp và Ban tổ chức di chuyển trên những
chuyến bay Vietjet. Tân Hoa hậu Hoàn Vũ sẽ được
mời tham gia sự kiện trên tàu bay Vietjet và bay
miễn phí 01 năm cùng hãng. Bikini Vietjet được
chọn làm trang phục biểu diễn cho phần thi
“Người đẹp biển” sẽ diễn ra vào ngày
29/11/2017. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ tổ
chức tại sân khấu Crown Center (Nha Trang) với
hơn 7.000 chỗ ngồi vào ngày 02/12/2017.

VIETJET MIỀN TRUNG THAM GIA
HOẠT ĐỘNG “MANG ÂM NHẠC
ĐẾN BỆNH VIỆN”

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trương Vĩnh Trọng,
nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bà Trương Mỹ
Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Đại tướng Lê
Văn Dũng – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, ông
Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông
Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet,
bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc
Vietjet, bà Nguyễn Thị Thoa – chuyên gia cao cấp
Vietjet và 1.700 khách mời, tăng ni phật tử.
Trước đó ngày 8/9, đại diện Vietjet cùng Sovico
Holdings, HDBank cùng đoàn bác sỹ tình nguyện
đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 1,000
bệnh nhân và tặng quà cho 1,900 gia đình tỉnh
Bến Tre.
Câu nói của CEO Nguyễn Thị Phương Thảo với Ban
tổ chức đã trở thành slogan của chương trình Đại
lễ cầu siêu: “Ta đi cầu siêu, xin với các bậc rằng:
gửi gắm đất nước vào cả cho các bác đã hy sinh,
bình định đất nước để ta được sẵn sàng chiến đấu
trên thương trường, với ý chí cao nhất và lương
thiện nhất.”

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Vietjet ghi nhận 65 tiếp viên được khen ngợi vì
đã trả lại của rơi cho hành khách và có những xử
lý chuyên nghiệp, nhận được đánh giá cao của
hành khách.

