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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

VIETJET TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ THƯỞNG CỔ PHIẾU TỈ LỆ 60%
Căn cứ kết quả kinh doanh tại báo cái tài chính Q1/2017, HĐQT vừa ra Nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 20% bằng tiền. Đồng thời, theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và căn cứ báo cáo kiểm toán vốn Q1/2017 của KPMG, Vietjet sẽ
thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:40 (100 cổ phiếu được thưởng 40 cổ phiếu mới). Như vậy, cùng lúc
cổ đông sẽ nhận 20% cổ tức bằng tiền và 40% cổ phiếu thưởng, tổng cộng 60%. Ngày chốt danh sách cổ đông
hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7/2017.
THÁNG 05 VỪA QUA, VIETJET ĐÃ CHIA CỔ TỨC 10% BẰNG TIỀN MẶT (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) đồng
thời gửi tặng 01 vé máy bay trên các chặng bay nội địa của hãng cho các cổ đông cá nhân có trong danh sách
chốt quyền hưởng cổ tức vào ngày 10/5.
Bộ phận quan hệ nhà đầu tư (IR) của Vietjet đã tham Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Châu Á lần thứ 8 tại Singapore từ
ngày 15-17 tháng 5 năm 2017 do Deutsche Bank tổ chức để tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tìm
kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam và quan tâm đến Vietjet. Cạnh đó, Vietjet còn đón tiếp nhiều quỹ đầu tư lớn như
Lloyd George Advisory, Optis Capital và Ward Ferry Management đến tìm kiếm cơ hội đầu tư.
CÔNG TY TURKISH TECHNIC MONG MUỐN HỢP TÁC CÙNG VIETJET
Ngày 7/6, tại Văn phòng Văn phòng Vietjet, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh cùng đại diện các bộ phận Kỹ
thuật, Thương mại làm việc với Công ty Kỹ thuật máy bay Turkish Technic. Đại diện Turkish Technic bày tỏ mong
muốn hợp tác, phát triển giữa 2 công ty, trong đó có lĩnh vực bảo dưỡng, cung cấp vật tư phụ tùng máy bay, sản
phẩm thiết bị giải trí truyền dẫn không dây (Wifi) cung cấp dịch vụ giải trí, quảng cáo, bán hàng cho hành khách
trong thời gian bay.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Mỹ
Wilbur L. Ross, Jr, Vietjet và Công ty CFM International- một liên doanh giữa GE và Safran đã ký
hợp đồng cung cấp 215 động cơ máy bay kèm
theo dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng. Hợp đồng này
trị giá 3,58 tỷ đô la Mỹ và được thực hiện trong
vòng 12 năm.
Cũng trong dịp này, Vietjet và Công ty GECAS
thuộc tập đoàn GE đã ký Bản Ghi nhớ Hợp đồng
cung cấp tài chính Thuê mua tàu bay trị giá 01 tỷ
đô la Mỹ cho 10 máy bay mà Vietjet đặt hàng từ
các nhà sản xuất.
Bên cạnh đó, Vietjet cũng đã ký kết với tập đoàn
Honeywell Aviation hợp đồng cung cấp và bảo
dưỡng kỹ thuật động cơ phụ (APU) cho 98 tàu
bay trị giá 180 triệu đô la Mỹ. Thoả thuận này sẽ
giúp đội bay của Vietjet được bảo dưỡng theo
tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.
Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vietjet và Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL), thuộc Tập
đoàn Tài chính ngân hàng hàng đầu Nhật Bản
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), đã ký kết
thoả thuận cung cấp tài chính cho 3 tàu bay
A321 mới của Vietjet với tổng giá trị 348 triệu đô
la Mỹ.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
KHỐI KỸ THUẬT: Trong tháng 5/2017 Vietjet nhận
thêm 3 máy bay mới bổ sung vào đội tàu bay, góp
phần hiện thực hoá các mục tiêu kinh doanh năm
2017. Bên cạnh đó, khối cũng huấn luyện thực hành
A320 CEO- NEO CMQ tại Hamburg cho 12 học viên.
ĐÀO TẠO: Trung tâm Đào tạo (VTC) tổ chức Lễ tốt
nghiệp tiếp viên cho 54 học viên khóa 36, 37, khai
giảng chào đón các học viên mới khóa 38; chào đón 58
học viên mới khóa 39, 40, 41; khai giảng lớp tiếp viên
trưởng khóa 28 đồng thời đào tạo thành công khóa
“Hội nhập - tỏa sáng” khóa 26, 27 với số lượng học viên
hoàn thành bài thi kết quả đạt 100% .
KHỐI AN NINH AN TOÀN & CHẤT LƯỢNG: tiếp tục duy
trì đảm bảo bay an toàn chất lượng, thực hiện các dạng
bảo dưỡng theo kế hoạch; Phối hợp với Kỹ thuật làm
việc với Cục HKVN kiểm tra, gia hạn chứng chỉ khả phi;
kết thúc giai đoạn 3 gia hạn chứng chỉ phê chuẩn tổ
chức bảo dưỡng AMO; đồng thời thực hiện đánh giá TAPETCO về an toàn chất lượng dịch vụ cung cấp nhiên
liệu cho máy bay.
KHỐI DỊCH VỤ MẶT ĐẤT: ghi nhận tỷ lệ khách mong
muốn tiếp tục bay với VJ đạt 97,5%.
KHỐI KHAI THÁC BAY: Tổ chức đào tạo triển khai
chương trình 5S, thực hiện chương trình một cách đồng
bộ và hiệu quả. Tổ chức phỏng vấn tiếp viên khóa 42 tại
Đà Nẵng, khóa 43, 44 tại Hà Nội, Nhật Bản.
THAI VIETJET: thực hiện kế hoạch “Free Summer” theo
chiến lược toàn cầu của Vietjet gồm nhiều hoạt động
hấp dẫn.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Các tàu bay này thuộc gói hợp đồng tàu bay dòng
A320 ký kết giữa Vietjet và Airbus. Dự kiến sẽ nhận các
tàu này ngay trong năm 2017 nhằm phục vụ kế hoạch
mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế. Tính đến
nay, Vietjet đã tiếp nhận hơn 20 tàu bay mới của hợp
đồng nêu trên.

VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỸ
HỌC BỔNG VỪ A DÍNH 2017

VIETJET NẰM TRONG TOP CÁC
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT HIỆU QUẢ
NHẤT VIỆT NAM

Ngày 18/6, tại chương trình “Thắp sáng những
ước mơ 2017”, Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên phó
Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính
đã trao hoa và kỷ niệm chương tri ân Vietjet và
các tổ chức hảo tâm đã đồng hành cùng quỹ suốt
nhiều năm qua. Với gần 50 tỉ đồng ủng hộ, quỹ
sẽ trao tặng học bổng cho các em học sinh có
thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.
Tại Lễ trao giải lớn nhất trong năm của Tạp chí Nhịp cầu
Đầu tư “Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt
Nam 2016”, Vietjet được vinh danh khi thuộc nhóm
dẫn đầu trong 50 doanh nghiệp lên sàn hoạt động
hiệu quả nhất Việt Nam.
Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết
quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia
đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình
kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do thị
trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận
cho nhà đầu tư (stock return to investor). Trước đó,
Vietjet cũng được Forbes vinh danh trong danh sách 50
công ty niêm yết tốt nhất.

VIETJET, VINAMILK LỌT TOP 1000
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU CHÂU Á
Tạp chí Campaign Asia Pacific của Singapore vừa công
bố kết quả Top 1000 thương hiệu hàng đầu Châu Á
2017, dựa trên nghiên cứu độc quyền từ Nielsen. Trong
Top 1000 có sự xuất hiện của 11 thương hiệu Việt bao
gồm: Vietjet (595), Viettel (596), Petrolimex (616),
Vinamilk (621), Trung Nguyên (693), Mobifone (736),
Vietcombank (811)...
Top 1000 thương hiệu châu Á tổng hợp dữ liệu từ
một cuộc khảo sát trực tuyến được phát triển bởi
Campaign Asia-Pacific và nhà cung cấp thông tin và
hiểu biết toàn cầu Nielsen. Khảo sát được thực hiện
từ ngày 6 – 17/03/2017. Nghiên cứu cho thấy thái
độ của người tiêu dùng tại 13 thị trường: Australia,
Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật
Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc,
Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
VIETJET TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG ẤN TƯỢNG
TẠI HÀN QUỐC, HONG KONG VÀ MYANMAR

Vietjet cực kỳ thu hút tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong Kong (ITE) 2017

Trong tháng 6, Vietjet tưng bừng tham gia Hội chợ du
lịch quốc tế Hanatour International Travel Show 2017 từ
ngày 09/6 – 11/6/2017 tại Trung tâm triển lãm quốc
tế Hàn Quốc (KINTEX); Hội chợ Du lịch Quốc tế Hong
Kong (ITE) 2017 từ ngày 15/6 – 18/6/2017 tại Trung
tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC) và các
hoạt động tại Myanmar Plaza, mang đến du khách
màn trình diễn flashmob trẻ trung, sôi động và đẹp
mắt, tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn nhận các phần
quà giá trị và cơ hội mua vé máy bay với giá thật tiết
kiệm.
VIETJET TUNG NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
CHÀO HÈ 2017
Bên cạnh chuỗi khuyến mại “Hè bay Free, đi thỏa
thích”, chào đón sự kiện “Đà nẵng – Điểm hẹn mùa hè
2017”, Vietjet dành tặng 3 ngày vàng 20, 21,
22/6/2017 với 300.000 vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0
đồng vào khung giờ vàng “12h rồi, Vietjet thôi!”. Tại
Hong Kong và Myanmar Vietjet tung 5.000 vé từ 0
đồng áp dụng cho chặng bay TP. HCM – Hong Kong và
hơn 1,000 vé từ 0 đồng, áp dụng trên các đường bay
giữa TP.HCM – Yangon và Hà Nội – Yangon.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Vietjet đã thực
hiện gần 39.100 chuyến bay
Tổng số đường bay: 63 đường
Tỷ lệ lấp đầy trên 88%
Tỷ lệ đúng giờ đạt 86,52% (tăng 2,08% so với 2016)
Độ tin cậy kỹ thuật 99,59%
Số đại lý bán trực tuyến tăng lên 21.378 điểm
Doanh thu vận chuyển Hàng không 5 tháng: đạt khoảng
8.352 tỷ đồng, tăng 44% cùng kỳ năm trước và tăng
9% so với kế hoạch.

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Vietjet ghi nhận 60 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.
Vietjet cũng ghi nhận và biểu dương các nhân viên
kỹ thuật có đóng góp trong việc tiết kiệm nhiên
liệu, góp phần giúp tiết giảm chi phí cho công ty.

THE SAIGON TIMES WEEKLY CÓ BÀI VIẾT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP TRẢ CỔ
TỨC CAO MÙA CHỐT QUYỀN.
“Trong top các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất hai sàn hiện tại, một số doanh nghiệp duy trì được
mức cổ tức cao bao gồm VNM, HPG, VJC, GAS, PLX, SAB (30% bằng tiền).
“Some of the firms with the largest market capitalization value on the two stock exchanges which
have been paying high dividends are particularly VNM, HPG, VJC, GAS, PLX and SAB (30% in cash).
CTCP Hàng không Vietjet (VJC) dù mới lên sàn nhưng đã có mức cổ tức tới 119% cho năm 2016 bao
gồm 87% cổ phiếu và 32% tiền mặt. Năm 2015 hãng hàng không này có mức chia cổ tức 65%, trong
đó cổ phiếu 20%, tiền mặt 45%. Vietjet đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 53%, với trên 40.000 tỷ
đồng và lợi nhuận tăng 36%, lên tới gần 3.400 tỷ đồng so với năm 2016, tốc độ tăng trưởng cao và
đều đặn và thị phần mở rộng trong ngành hàng không”.

THÁNG ĐẦU NĂM, SỐ LƯỢNG CHUYẾN BAY VIETJET TĂNG 20%,
CHẬM-HỦY CHUYẾN GIẢM CÒN 14,4%
Báo cáo tại buổi làm việc về chất lượng dịch vụ hàng không do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì diễn
ra chiều 27/6, Giám đốc Điều hành Lưu Đức Khánh cho biết trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng số lượng
chuyến bay của hãng lên tới 20%, lượng khách tăng 29%, trong khi số chuyến bay chậm, hủy giảm so với
cùng kỳ, chỉ còn 14,4%. Hãng đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa chỉ số đúng giờ
(OTP), nâng cao chất lượng phục vụ hành khách như chương trình rút ngắn thời gian quay đầu máy bay khi
chỉ mất 27 phút với A320 và 32 phút với tàu bay A321. Theo báo cáo của Cục Hàng không, OTP của Vietjet
trong 6 tháng của năm 2017 đạt 85,6%, tăng 2 điểm so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, các hãng hàng không đã thực hiện hơn 136,4 nghìn chuyến bay, tăng
6,2% so với cùng kỳ năm 2016. Dù số chuyến bay tăng, nhưng tỷ lệ chậm chuyến vẫn giảm 3,6 điểm
so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 12,2%.

SỰ KIỆN “NÓNG” NHẤT MÙA HÈ NÀY: BIKINI VIETJET “ĐỐT CHÁY”
BÃI BIỂN ĐÀ NẴNG

KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 5:
NHẬN THÊM 3 MÁY BAY, KHAI TRƯƠNG
CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ MỚI
Số đại lý bán trực tuyến tăng lên 21.378 điểm
Trong tháng 5 Vietjet đã đón nhận thêm 3 tàu bay mới.
Vietjet khai trương và mở bán vé thêm 2 chặng bay
quốc tế mới, đồng thời tăng thêm tần suất trên một số
đường bay quốc tế bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu thị
trường nội địa mùa cao điểm.
Trong 5 tháng đầu năm Vietjet đã thực hiện được gần
39.100 chuyến bay, lượng khách vận chuyển đạt trên
6,5 triệu lượt, tăng 29% cùng kỳ năm trước trong đó
riêng tháng 5 vận chuyển hơn 1,5 triệu lượt khách.
Kênh phân phối trực tuyến vé và các dịch vụ tiêu dùng
đã có 21.378 điểm bán hàng tính đến hết tháng
5/2017, tăng thêm 2803 điểm so với 31/12/2016.
Với kết quả này, doanh thu vận chuyển Hàng không 5
tháng của Vietjet đạt khoảng 8.352 tỷ đồng, tăng 44%
cùng kỳ năm trước và tăng 9% so với kế hoạch.

HÃNG THÔNG TẤN REUTERS
(ANH) ĐƯA TIN:

“Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, trong chuyến
thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 28 đến 31/5/2017,
các công công ty Mỹ đã ký các hợp đồng kinh
doanh với Việt Nam trị giá hơn 8 tỷ USD. Trong
đó, Hãng hàng không Vietjet và Công ty CFM International- một liên doanh giữa GE và Safran
đã ký hợp đồng cung cấp 215 động cơ máy bay
kèm theo dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng trị giá
3,58 tỷ đô la Mỹ và được thực hiện trong vòng
12 năm. Ngoài ra, Công ty GECAS thuộc tập
đoàn GE cho Vietjet thuê mua tàu bay trị giá
một tỷ USD cho 10 máy bay mà hãng hàng
không thế hệ mới đặt hàng từ các nhà sản xuất.
Hãng này cũng ký kết với tập đoàn Honeywell
Aviation hợp đồng cung cấp và bảo dưỡng kỹ
thuật động cơ phụ (APU) cho 98 tàu bay, trị giá
180 triệu USD.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho
biết các giao dịch trên sẽ hỗ trợ đến 23.000 việc
làm cho công dân Mỹ”.

Sự kiện được trông đợi nhất mùa hè này đã diễn ra vô cùng ấn tượng và đẹp mắt: 150 cô gái xinh đẹp
trong trang phục bikini cùng màn trình diễn flashmob nóng bỏng đã tưng bừng khai mạc “Đà Nẵng –
Điểm hẹn mùa hè 2017”.
Với thông điệp “Hãy tắm biển với trang phục đẹp”, sự kiện mang đến cho du khách trong nước và
quốc tế nhiều hoạt động ấn tượng, hấp dẫn. Màn flashmob trẻ trung sôi động của Vietjet thu hút hàng
nghìn khán giả cuồng nhiệt.

