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 Đồng Nai, ngày 14 tháng 07 năm 2011 

                                                                                                                                   Số: 001-2011/ TM-ĐHCĐBT  

THƯ MỜI 
 
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13. Khu công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam  
Số Đăng ký kinh doanh: 472033000328  
Cấp bởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ngày cấp: 28/11/2007 

 
V/V:  HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2011 

 
Kính gửi: 
Số CMND/ Số ĐKKD: 
Địa chỉ: 
 
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế trân trọng kính mời quý Cổ đông đến 
dự họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 (“EGM-2011-1”) thay thế Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2011 
Thời gian: 8:30 a.m, ngày: 30/07/2011 
Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai: số 57, đường Phạm Văn Thuận (tên cũ: Quốc lộ 15), TP Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt nam.     
 
Nội dung Đại hội: 

- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2010  
- Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 
- Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của công ty năm 2010  
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2010  
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, chi thù lao HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2010  
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
- Báo cáo kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011  
- Hủy niêm yết cổ phiếu IFS tại HOSE, và   
- Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có)  
 

Quý Cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể (i) ủy quyền cho người khác thay mình tham dự và biểu 
quyết thay theo mẫu uỷ quyền đính kèm Hoặc (ii) điền vào mẫu biểu quyết đính kèm và gởi lại Hội đồng 
Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế không trễ hơn 29 tháng 07 năm 2011. 
 
Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến EGM-2011-1 trên website công ty 
(http://www.wonderfarmonline.com) và xác nhận việc tham dự Đại hội của quí vị gởi đến Công ty trước 
15:00 ngày 27 tháng 07 năm 2011 (Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: 061 3511138, Fax 061 3512498). 

Trân trọng,  
                                                                              T/M. Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế   
                                                                                            Chủ tịch Hội đồngquản trị  
                                                                                                    (Đã ký và đóng dấu) 
 
                                                                                              ______________________ 
                                                                                            MICHIO NAGABAYASHI  
 

Head Office & Bien Hoa Factory : Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam. 
Tel: +84(0)61-3511138       Fax: +84(0)61-3512498 

Email: feedback@wonderfarmonline.com                    www.wonderfarmonline.com 



 

Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2011  
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế  

 

MẪU BIỂU QUYẾT 
 

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13. Khu công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam  
Số Đăng ký kinh doanh: 472033000328  
Cấp bởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ngày cấp: 28/11/2007 
                                                                                                   

Số: Nghị quyết đề xuất  Đồng ý 
Phản 

đối 

Bỏ phiếu 

trắng 

1  
Chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2010 của Công ty cổ 
phần thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) được kiểm toán bởi Grant 
Thornton (Vietnam) Ltd.   . 

   

2  

Lợi nhuận phát sinh trong năm 2010 sẽ được bù đắp các khoản lỗ của 

các năm trước và bổ sung vốn lưu động, công ty sẽ không kê khai và 

chia cổ tức năm 2010  

   

3  
Kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 trong đó 
doanh thu thuần giảm khoảng 17% so với năm 2010 và tỉ lệ lợi nhuận 
trước thuế và doanh thu trong năm 2011 khoảng 0.22%  

   

4  
Huỷ niêm yết cổ phiếu của công ty đang niêm yết tại sàn giao dịch 
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)    

5  
Ban giám đốc công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần 
thiết và tài liệu liên quan đến các nghị quyết nói trên để các nghị quyết 
này có hiệu lực thi hành  

   

 
 
Tên cổ đông : 

Số cổ đông:  

Số cổ phần mỗi loại/lớp: 

Số phiếu: 

Quốc tịch: 

Số CMND (nếu là cá nhân)                           

cấp bởi                                ngày   

Số đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức): 

Địa chỉ: 

 

Số điện thoại: 

Thay mặt cổ đông  

 

 

_________________________ 

Tên cổ đông (hoặc Đại diện được uỷ quyền nếu là tổ 

chức) 

 


