AGM-2018 Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ AGM090928 VỀ VIỆC MUA LẠI
THƯƠNG HIỆU “WONDERFARM”
PROPOSAL TO AMEND RESOLUTION NO. AGM090928 REGARDING
ACQUISITION OF “WONDERFARM”
Căn cứ theo/ Pursuant to:
- Hiện trạng giá trị của thương hiệu “Wonderfarm”;
The current status of value of the “Wonderfarm” trademark;
- Đánh giá của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”);
Estimation of Interfood Shareholding Company (“Company”);
Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty đề xuất và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(“AGM-2018”) của Công ty thông qua việc chấp thuận điều chỉnh điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2009 số AGM090928 ngày 28/9/2009 như sau:
The Board of Management (“BOM”) of the Company proposed to the Annual General Meeting of
Shareholders in 2018 (“AGM-2018”) of the Company to approve to amend Article 8 of Resolution
of the Annual General Meeting of Shareholders in 2009 No. AGM090928 dated September 28, 2009
as follows:
“Chấp thuận cho Công ty được mua lại thương hiệu “Wonderfarm” và các thương hiệu khác mà công
ty đang thuê của Công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd mà đã được đăng ký tại
các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới và chấp thuận các giao dịch này phát sinh từ các bên liên
quan; và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được phép quyết định các điều kiện, điều khoản và các thủ
tục cần thiết khác của việc mua lại này với giá trị chuyển nhượng tối đa tương đương 200.000 USD
và chấm dứt việc thuê thương hiệu nói trên tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện
hành.”
“Approve for the Company to acquire the “Wonderfarm” trademark and other trademarks that the
Company is lending from Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd which are registered in
various countries and regions worldwide and approve these transactions which involves related third
parties; authorize the General Director of the Company to decide terms, conditions and other
necessary proceduces for this acquisition with maximum transfer price equivalent to USD 200,000
and terminate the lending of above said trademarks in compliance with Company’s regulations and
applicable laws.”
Kính đề nghị AGM-2018 xem xét và chấp thuận đề xuất nêu trên.
Respectfully requests that the 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

