
Vietjet sẽ chỉ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế khi thị trường thuận lợi 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 
11/10/2018 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet thông qua chủ trương phát 
hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế như là một trong các phương án thu xếp vốn 
phát triển đội tàu bay như vay hỗ trợ xuất khẩu của các chính phủ, vay thương mại, 
phát hành trái phiếu, thuê tài chính...  

Công ty uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và chỉ quyết định phát hành trái 
phiếu chuyển đổi khi các điều kiện thị trường thuận lợi và các điều kiện thương 
mại tốt nhất cho công ty về lãi coupon, giá chuyển đổi.... Trường hợp HĐQT quyết 
định không phát hành thì sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông.  

Vietjet hiện có những chỉ số về chất lượng tài chính lý tưởng với doanh số hàng tỉ 
USD hàng năm, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 0,2 lần trong 6 tháng 
đầu năm 2018 và lượng tiền mặt thường xuyên trên dưới 300 triệu USD. Hãng 
cũng vừa được tạp chí uy tín hàng đầu thế giới về tài chính hàng không AirFinance 
vinh danh trong top 50 hãng hãng không tốt nhất thế giới về các chỉ số tài chính. 
Vietjet đứng thứ 22/50, vượt qua nhiều hãng hàng không danh tiếng trên thế giới. 

Mới đây nhất (ngày 10/10), Vietjet ký kết các thỏa thuận cung cấp tài chính với các 
ngân hàng hàng đầu Nhật Bản và Châu Âu với giá trị hơn 1,2 tỷ USD theo giá 
công bố của nhà sản xuất để tài trợ vốn sở hữu 10 tàu bay. 


