
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 49 -21/VJC-CBTT         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2021   

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ 

NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM 

 

       Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

 

- Công ty: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 

- Mã chứng khoán: VJC 

- Địa chỉ trụ sở chính: 302/3 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 

TP.Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024 7108 6668 

- Fax: 024 3728 1838   

- Loại thông tin công bố :     định kỳ     bất thường    24h     theo yêu cầu 

Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin theo Thông tư 

96/2020/TT-BTC, VJC đã được chấp thuận bởi UBCKNN việc tạm hoãn công bố thông tin 

vì lý do bất khả kháng do diển biến phức tạp Covid-19 tại Việt Nam và các quốc gia tiếp tục 

bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như châu Âu, Mỹ, Anh,... chưa gửi đủ thông tin để hoàn thiện 

BCTC soát xét H1 2021. Công ty sẽ công bố thông tin sớm nhất, ngay khi nhận đủ thông tin 

theo quy định. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày           

28/08/2021 tại đường dẫn: https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TGĐ (để báo cáo); 

- Lưu:VT,TCKT. 

 

 NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG 

 

https://ir.vietjetair.com/Home/Menu/thong-tin-khac


 

 


