Vietjet được định giá 1,2 tỷ USD

VietJet đã xác định chào bán 44,78 triệu cổ phiếu với giá 84.600 đồng mỗi cổ phiếu, qua đó định giá công ty tại 1,2 tỷ USD - IFR thuộc Thomson Reuters
cho biết. Hãng bay sẽ huy động được 170 triệu USD từ số cổ phiếu này. Giá chào bán nằm ở giữa khoảng giá 75.900-98.400 đồng dự kiến trước đó. BNP
Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan và Chứng khoán Bản Việt là các công ty tham gia điều tiết đợt IPO này, IFR cho biết. Cổ phiếu VietJet được dự báo giao
dịch tại mức giá 88.800 đồng khi lần đầu lên sàn TP HCM tháng 2 tới, VietCapital cho biết trong buổi roadshow giữa tuần này. VietJet thành lập năm 2007.
Họ hiện nắm 40% thị phần trong nước, và được dự báo vượt hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines năm nay để thành hãng bay nội địa lớn nhất Việt
Nam, Trung tâm nghiên cứu hàng không CAPA cho biết hồi tháng 1. Hãng đang mở rộng đội bay với đơn hàng 20 máy bay Airbus A321 trị giá 2,4 tỷ USD
và 100 chiếc Boeing 737 MAX 200 trị giá 11,3 tỷ USD. Năm 2015, VietJet đã có lãi sau 5 năm hoạt động. Tổng doanh thu của hãng đạt hơn 11.000 tỷ đồng,
tăng 55% so với năm 2014. Hà Thu (theo Reuters)
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội
dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc
xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

