
   CTY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước,                   Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 
          Long Thành, Đồng Nai                                                         öµõ                                                                    
                      öµõ 

Đồng Nai, ngày  14  tháng 05  năm  2010 
 
 

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 
 

V/v: NHƯỢNG BÁN TOÀN BỘ LỢI ÍCH ĐẦU TƯ CỦA 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ TẠI 

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NƯỚC GIẢI KHÁT CROWN (ĐỒNG NAI) 
 
Căn cứ theo Quyết định số RBM100412 ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Hội đồng quản trị 
của Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế. 
 
Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty xin gởi văn bản xin ý kiến 
chấp thuận của Quí cổ đông liên quan đến quyết định của Hội đồng quản trị số RBM100412 
như sau:  
 

1. Chấp thuận nhượng bán 20% lợi ích đầu tư của Công ty tại Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Bao Bì Nước Giải Khát Crown Ðồng Nai (“Crown Đồng Nai”) tương đương 
3,300,000 USD cho Crown Packaging Investment Pte. Ltd  với thặng dư  là 10% tổng 
giá trị đầu tư ban đầu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giá cả đã được xác định và đàm phán 
bởi Hội đồng quản trị Công ty. Việc chuyển nhượng nhằm tăng vốn hoạt động của 
Công ty.  
 
2. Chấp thuận cho Hội đồng quản trị được quyền nhượng bán toàn bộ lợi ích đầu tư tại 
Crown Đồng Nai như đã đề cập tại điều 1 ở trên. 

 
Rất mong quí cổ đông vui lòng cho biết ý kiến của mình vào phiếu xin ý kiến chấp thuận đính 
kèm theo đây và gởi về văn phòng chính của Công ty tại Lô 13, Khu công nghiệp Tam 
Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai trước ngày 24/05/2010. Trong trường hợp cổ 
đông ủy quyền cho người đại diện đóng góp ý kiến, xin vui lòng gởi lại cho công ty cả giấy 
uỷ quyền để tham chiếu.  
 
Công ty đã gởi thư tới địa chỉ mà Quí cổ đông đã đăng ký  bằng thư tín có đảm bảo. Nếu 
Công ty không nhận được phiếu xin ý kiến chấp chấp thuận của cổ đông trước ngày 
24/05/2010, chúng tôi sẽ coi như Quí cổ đông đã không phản đối và đồng ý với các nghị 
quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên.  
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quí cổ đông sức khoẻ và hạnh phúc     
 
                Thay mặt, Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế  
                                                      Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
                                                                                         (Ký tên và đóng dấu) 
 

                 PANG TEE CHIANG 


