CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG KHÔNG VIETJET


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 14-18/VJC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet trân trọng kính mời:
Quý Cổ đông
:
Số Đăng ký sở hữu :
Địa chỉ
:
Số thứ tự
:
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018
Thành phần : Các Cổ đông có trong Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần
Hàng không VietJet (“VietJet”), chốt tại thời điểm ngày 09/04/2018
Nội dung

: Theo chương trình họp dự kiến đính kèm

Thời gian

: Từ 07 giờ 30 phút, sáng Thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Địa điểm

: Nhà hát Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (“Đại hội”):
Tài liệu phục vụ Đại hội được VietJet đăng tải tại trang thông tin điện tử
http://ir.vietjetair.com/Home/Menu/58 từ ngày 16/04/2018.
Ủy quyền tham dự Đại hội:
Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội mà ủy quyền cho người khác tham dự, xin
vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo Mẫu 1-GUQ bằng phong bì của VietJet (được gửi kèm thông
báo này) theo đường bưu điện về Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Hàng không
VietJet, Tầng 8, Tòa nhà C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam, trước ngày 23/04/2018.
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy
quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo mẫu Giấy ủy quyền Mẫu 1-GUQ đính kèm.

Xác nhận tham dự:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận
việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Công ty trước 17h00 ngày
23/04/2018 theo địa chỉ:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, Tầng 8, Tòa nhà C.T
Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại:
Cổ đông tại Việt Nam : 19001886 - phím 9 về thông tin cổ đông
Cổ đông tại nước ngoài : (+84) 19001886 - phím 9 về thông tin cổ đông
Email
: ir@vietjetair.com
Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
1.
2.
3.
4.

Thông báo mời họp (nếu có);
Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người nhận ủy quyền tham dự Đại hội);
Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện đi dự Đại hội (nếu cổ đông là tổ
chức).

Kính mong sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HÀ
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