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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
ĐỀ XUẤT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2018
PROPOSAL ON ISSUANCE OF THE COMPANY CHARTER IN 2018
Căn cứ theo:
Pursuant to:
-

Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành – hiệu lực ngày 1/8/2017 – hướng dẫn công
tác quản trị công ty đối với công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp mới nhất (năm 2014) và
thay thế Thông tư số 122/2012/TT- BTC; nhằm đạt được các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị
công ty và nâng cao hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của các công ty đại chúng;
Decree No. 71/2017/ND-CP issued by the Vietnamese Government – effective from August 1,
2017 – providing guidelines in corporate governance for public companies in line with the latest
Law on Enterprise (year 2014) and replacing Circular No. 122/2012/TT-BTC; aiming at
reaching international best practices in corporate governance and enhancing efficiency and
effectiveness of the Board of Management and the Board of Directors of public companies;

-

Tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);
The actual situation of Interfood Shareholding Company (“Company”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“AGM2018”) của Công ty chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty năm 2018 (“Điều lệ 2018”) được soạn thảo
tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành năm
2016 (“Điều lệ 2016”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Điều lệ 2018 này.
The Board of Management (“BOM”) of the Company proposed the and the Annual General Meeting
of Shareholders in 2018 (“AGM-2018”) of the Company to approve the contents of the Company
Charter in 2018 (“Charter 2018”) prepared according to Decree 71/2017/NĐ-CP dated June 6,
2017 replacing the Company Charter issued in 2016 (“Charter 2016”). The Chairman of the BOM
of the Company is authorized to sign for issuing this Charter 2018.
Đính kèm là Dự thảo Điều lệ 2018 và Bản Tóm tắt các điểm khác biệt giữa Điều lệ 2018 và Điều lệ
2016. Kính đề nghị AGM-2018 xem xét và chấp thuận đề xuất nêu trên.
Attached are the draft of Charter 2018 and the Summary of the differences between Charter 2018
and Charter 2016. Respectfully requests that he AGM-2018 consider and approve the above proposal.
Thay mặt Công ty/ On behalf of the Company
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/ Chairman cum General Director
(đã ký tên và đóng dấu/ signed and sealed)
YUTAKA OGAMI

