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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Independence – Freedom - Happiness 

---oOo--- 
 

GIẤY ĐỀ CỬ (LETTER OF NOMINATION) 
(Ứng cử viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc) 

(Candidate for Chairman of the Managing Board cum General Director) 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế 
To: Interfood Shareholding Company 

 
Lưu ý: Xin vui lòng điền vào mẫu hoặc A hoặc B dưới đây. 
Note: Please fill in either form A or B below. 
 
Mẫu A. Cổ đông đơn lẻ (Trong trường hợp một cổ đông duy nhất thực hiện việc đề cử) 
Form A. Single Shareholder (In case a single shareholder makes this nomination) 
 
Tôi ký tên dưới đây là (My name is): _________________________________________ 
CMND / Passport số (ID/ Passport No.):  
Cấp ngày (Issued dated.):_____________ tại (Issued at): _________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ) (Number of shares holding (Par value 
VND10,000 per each)) : __________ sổ phần (shares) 
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời) (Shareholder code (Shareholder code 
was recorded in the envelope or invitation letter): ________________ 
Tôi đồng ý đề cử (I hereby agree to nominate): 
Ông/Bà (Mr/Ms): _________________________________________________________ 
CMND/ Passport số (ID/Passport No.): _______________________________________ 
Cấp ngày (Issued dated.): ____________ tại (Issued at): __________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Tham gia ứng cử bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014-2015 tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2014 (“AGM-2014”) ngày 10/04/2014 của Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Quốc Tế (To stand for the post of Chairman of the Managing Board cum General Director tenure 
2014-2015 at the Annual General Assembly of Shareholders in 2014 (“AGM-2014”) dated 
10/04/2014 of Interfood Shareholding Company). 
 
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện 
hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (I take full responsibility for 
this nomination and commit to comply strictly the current stipulation of the Laws and charter of 
Interfood Shareholding Company). 
 
                                                   Ngày (Date) ... tháng (month)……năm(year) 2014 
                                                            NGƯỜI ĐỀ CỬ (NOMINATED BY) 
                                                      (Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and full name) 
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Mẫu B. Nhóm các cổ đông (Trong trường hợp một nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần có 
quyền biểu quyết) 
Form B. A Group of Shareholders (In case a group of shareholders holding more than 5% of the 
shares with the voting right)  
 
Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần thực phẩm quốc tế (với thông tin chi tiết đính kèm 
dưới đây) đang nắm giữ hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết và đồng ý đề cử:   
(We are the shareholders of Interfood Shareholding Company (with detailed information attached 
below) holding more than 5% of the shares with the voting rights, and hereby agree to nominate): 
 
Ông/Bà (Mr/Ms): _________________________________________________________ 
CMND/ Passport số (ID/Passport No.): _______________________________________ 
Cấp ngày (Issued dated.): ____________ tại (Issued at): __________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
Tham gia ứng cử bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014-2015 tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2014 (“AGM-2014”) ngày 10/04/2014 của Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Quốc Tế (To stand for the post of Chairman of the Managing Board cum General Director tenure 
2014-2015 at the Annual General Assembly of Shareholders in 2014 (“AGM-2014”) dated 
10/04/2014 of Interfood Shareholding Company). 
 
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 
định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (We take full 
responsibility for this nomination and commit to comply strictly the current stipulation of the Laws 
and charter of Interfood Shareholding Company). 
 
                                                   Ngày (Date) ... tháng (month)……năm(year) 2014 
                                                            NGƯỜI ĐỀ CỬ (NOMINATED BY) 
                                                       
 
 
Tôi ký tên dưới đây là (My name is): 
_________________________________________ 
CMND / Passport số (ID/ Passport No.):  
Cấp ngày (Issued dated.):_____________ tại (Issued at): 
_________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): 
______________________________________ 
________________________________________________
_______________________ 
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ) 
(Number of shares holding (Par value VND10,000 per 
each)) : __________ sổ phần (shares) 
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư 
mời) (Shareholder code (Shareholder code was recorded in 
the envelope or invitation letter): ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and 
full name) 

Tôi ký tên dưới đây là (My name is): 
_________________________________________ 
CMND / Passport số (ID/ Passport No.):  
Cấp ngày (Issued dated.):_____________ tại (Issued at): 
_________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): 
______________________________________ 
________________________________________________
_______________________ 
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ) 
(Number of shares holding (Par value VND10,000 per 
each)) : __________ sổ phần (shares) 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and 
full name) 
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Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư 
mời) (Shareholder code (Shareholder code was recorded in 
the envelope or invitation letter): ________________ 
 
Tôi ký tên dưới đây là (My name is): 
_________________________________________ 
CMND / Passport số (ID/ Passport No.):  
Cấp ngày (Issued dated.):_____________ tại (Issued at): 
_________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): 
______________________________________ 
________________________________________________
_______________________ 
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ) 
(Number of shares holding (Par value VND10,000 per 
each)) : __________ sổ phần (shares) 
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư 
mời) (Shareholder code (Shareholder code was recorded in 
the envelope or invitation letter): ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and 
full name) 

Tôi ký tên dưới đây là (My name is): 
_________________________________________ 
CMND / Passport số (ID/ Passport No.):  
Cấp ngày (Issued dated.):_____________ tại (Issued at): 
_________________________ 
Địa chỉ thường trú (Permanent address): 
______________________________________ 
________________________________________________
_______________________ 
Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ) 
(Number of shares holding (Par value VND10,000 per 
each)) : __________ sổ phần (shares) 
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư 
mời) (Shareholder code (Shareholder code was recorded in 
the envelope or invitation letter): ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and 
full name) 

 
 
 
 
 


