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HOÀN THÀNH VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN 70% VỐN SỞ HỮU 
TRONG CÔNG TY CON SẢN XUẤT BAO BÌ  
 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hôm nay, ngày 06/06/2009 - Công ty cổ phần  thực phẩm quốc tế 
(IFS) - một công ty hàng đầu trong thị trường tiêu thụ nước giải khát không ga và không sữa 
tại Việt nam, thông báo đã hoàn hoàn thành chuyển nhượng 70% vốn sở hữu trong công ty 
TNHH bao bì thực phẩm quốc tế (IPL) cho Crown Packaging Investment Pte. Ltd., một chi 
nhánh của Crown Holdings, Inc. (USA), vào ngày 25/06/2009:  
 
Giấy chứng nhận đầu tư của công ty bao bì đã được điều chỉnh bởi Ban quản lý các khu công 
nghiệp Đồng nai phát hành ngày 19/06/2009 phản ánh việc hoàn thành việc chuyển nhượng 
70% vốn sở hữu của IFS tại IPL. Cùng lúc, tên công ty được đổi thành công ty TNHH bao bì 
nước giải khát Crown Đồng nai (“Crown Đồng nai”), trong đó IFS vẫn tiếp tục nắm giữ 20% 
vốn sở hữu tại công ty. Như một phần của việc chuyển nhượng, một khoản vay nội bộ sẽ được 
cấp cho Crown Đồng nai bởi một công ty chi nhánh để Crown Đồng nai thanh toán khoản nợ 
nội bộ với nhóm công ty Interfood.  
 
“Chúng tôi mong đợi việc thiết lập đối tác lâu dài với Crown,” Ông Pang Tee Chiang, Chủ 
tịch kiêm Tổng giám đốc công ty IFS nói. “ Đây là một giao dịch cho phép chúng tôi tập 
trung và chịu đựng được sự cạnh tranh trong mảng kinh doanh nòng cốt của mình, khi duy trì 
các đầu tư chiến lược trong chuỗi hoạt động của chúng tôi”    
 
Việc chuyển nhượng này được mong đợi sẽ tạo ra tác động hữu hiệu đối với kết quả hoạt 
động của IFS trong năm 2009 so với năm 2008.  
 
Về Công ty Cổ phần thực phẩm quốc tế:  
 
Công ty Cổ phần thực phẩm quốc tế là một công ty đại chúng đã niêm yết tại sở giao dịch 
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với ký hiệu “IFS”. Công ty sản xuất và kinh 
doanh một loạt sản phẩm giải khát và thực phẩm dưới thương hiệu “Wonderfarm” là nhãn 
hiệu hàng đầu của công ty và cũng là một nhãn hiệu quen thuộc được tin tưởng và thừa nhận 
cao tại Việt nam. Công ty được thành lập từ năm 1991 có nguồn gốc là một chi nhánh của 
một công ty của Malaysia, hiện nay công ty này vẫn là cổ đông lớn của công ty. Để biết thêm 
thông tin xin vui lòng truy cập Website: www.wonderfarmonline.com  
      
Về Crown Holding:  
 
Crown Holdings Inc., thông qua các chí nhánh, là một nhà cung cấp hàng đầu đối với sản 
phẩm bao bì cho các công ty sản xuất hàng tiêu dùng trên toàn thế giới. Trụ sở chính toạ lạc 
tại Philadelphia, Pennsylvania. Xin vui lòng truy cập Website www.crowncork.com   
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