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Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh 
Đồng kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 
 
(V/v: Giải trình việc chậm công bố thông tin trong năm 2010 và nửa đầu năm 2011) 
 

Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy cơ quan đối với công ty trong suốt 
thời gian qua. Chúng tôi xin giải trình về việc chậm công bố thông tin định kỳ trong năm 2010 và nửa 
đầu năm 2011 của Công ty Cổ phần Thực phẩm quốc tế (“Công ty”) như sau: 
 

Trong năm 2010, công ty đã cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc các khoản nợ vay ngân hàng, 
tuy nhiên để có đủ vốn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh công ty đang 
mất cân đối khá lớn về tình hình tài chính, nhân sự các phòng ban trong công ty biến động mạnh, công 
ty không thể huy động vốn thông qua các kênh chứng khoán và ngân hàng cũng như qui định về hạn 
chế nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định của Thủ tướng số: 55/2009/QĐ-TTg 
ngày 15/04/2009; công ty cần phải được tái cấu trúc sâu rộng trong nội bộ các cổ đông lớn của mình. 
Một loạt các công việc đã được đặt ra và thực hiện (trong đó có việc soát xét toàn diện hoạt động của 
công ty và các công ty con, công ty liên hệ) để đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc cổ đông trong công ty.  

 
Kết quả: từ tháng 3 năm 2011 thông qua cổ đông lớn là Trade Ocean Holding Sdn. Bhd, Kirin 

Holdings Company Limited (”Kirin”) đã nắm giữ 57.25 % cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Quốc tế, Kirin là một trong những công ty sản xuất nước giải khát lớn trong khu vực, là một công ty 
cổ phần đại chúng đang niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Tokyo. Kirin được xem là công ty mẹ 
cuối cùng của Công ty. 

 
Việc tái cấu trúc của cổ đông chi phối dẫn đến việc thay đổi trọng yếu trong Hội Đồng Quản trị, 

Ban giám đốc, nhân sự chủ chốt, kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như việc tái cấu trúc vốn để duy 
trì và phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Việc tái cấu trúc này dẫn đến rất nhiều chỉ tiêu trên 
báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của công ty cần phải được trình bày và được cập nhật những 
thông tin mới nhất, quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các lợi 
ích của toàn bộ cổ đông trong công ty. Do đó Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện các báo cáo định 
kỳ trong giai đoạn năm 2010 và nửa đầu năm 2011. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã hoàn tất việc 
công bố thông tin định kỳ theo qui định.  

 
Hiện tại, công ty đang thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình, Ban giám đốc công ty sẽ cố gắng tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về công bố thông 
tin áp dụng cho các công ty đại chúng, đặc biệt là các báo cáo định kỳ để đảm bảo lợi ích của các cổ 
đông và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.       
 
Trân trọng cảm ơn! 

 
Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế 

                Tổng giám đốc 
 
 (Đã ký & đóng dấu) 
 
            Michio Nagabayashi 


