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RESOLUTION OF MANAGEMENTS’ BOARD  

OF INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY BY CIRCULAR  
ON SHORT TERM LOAN FACILITIES GRANTING BY KIRIN  

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ BẰNG THƯ   

VỀ CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN CẤP BỞI KIRIN  
 

Resolution No (Nghị quyết số): RBM120605 
 
Member of the Managements' Board (Thành viên Hội Đồng Quản trị): 
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi  Chairman (Chủ tịch) 
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien  Member (Thành viên) 
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei    Member (Thành viên) 
- Mr. (Ông) Toru Yamasaki   Member (Thành viên)   
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa   Member (Thành viên) 
 
The original resolution (Nghị quyết thông thường) 
 
Whereas:  
- Resolution No.AGM-2012 dated 12th Apr 2012 of the Annual General Assembly of Shareholders in 
2012 on approval of the offshore internal loan facilities without collateral from Kirin Holdings 
Company. Limited (“Kirin”) for adding operation capital and restructuring financial situation of 
Interfood Shareholding Company (“The Company”) and its subsidiary 
 
Xét theo:   
- Nghị quyết số: AGM-2012 ngày 12/04/2012 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 về việc chấp 
thuận các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin Holdings Company, Limited 
(“Kirin”) để bổ sung vốn hoạt động và tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực 
Phẩm Quốc Tế (“Công ty”) và công ty con. 
 
Board of Management has resolved and approved the following matters:  
Hội đồng quản trị đã quyết định và phê chuẩn các vấn đề sau:  
 
1. RESOLVED to accept the short term credit facilities without security, amount of US$9,000,000.00 
(Say: US Dollars Nine Million Only) granted by Kirin Holdings Company, Limited (“Kirin”) to 
Interfood Shareholding Company (“The Company”) in 2012,  
QUYẾT ĐỊNH chấp thuận các hình thức tín dụng ngắn hạn không có tài sản đảm bảo, số tiền 
US$9,000,000.00 (Bằng chữ: Chín Triệu Dollars Mỹ Chẵn) được Kirin Holdings Company, Limited 
(“Kirin”) cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) năm 2012.   
 
2. RESOLVED that Mr. Michio Nagabayashi – Chairman cum General Director, be authorized to 
sign, under the Seal of Interfood Shareholding Company, to confirm the acceptance of the short term 
credit agreement, all relating credit documentation required by Kirin and to execute all the terms and 
conditions of this agreement.   
QUYẾT ĐỊNH ủy quyền cho Mr. Michio Nagabayashi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, thay mặt 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế cùng với dấu của Công ty ký chấp nhận hợp đồng tín dụng ngắn 
hạn, các chứng từ tín dụng liên quan theo yêu cầu của Kirin và thực hiện tất cả các điều khoản và 
điều kiện của hợp đồng này.  
 
3. RESOLVED that the authorized signatures: 
- 1st authorized signature: Mr. Hidefumi Matsuo – Director/ Finance Controller of Interfood 
Shareholding Company. – Passport No. TH5837289 issued dated 01/05/2008 by Kanagawa, Japan  



- 2nd authorized signature: Ms. Nguyen Thi Kim Lien – Director/ General Manager of Finance of 
Interfood Shareholding Company. – ID No. 271255441 issued by Dong Nai province, Vietnam. 
 
Quyết định các chữ ký được ủy quyền: 
- Chữ ký ủy quyền thứ nhất: Ông Hidefumi Matsuo – Giám đốc Kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần 
Thực phẩm Quốc tế – Passport No. TH5837289 ngày cấp 01/05/2008 tại Kanagawa, Japan. 
- Chữ  ký ủy quyền thứ hai: bà Nguyễn  Thị Kim Liên  – Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Quốc tế – CMND số 271255441 cấp bởi tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 
 
4. RESOLVED that all transactions of the Company with Kirin relating to above mentioned credit 
agreement signed by Mr. Michio Nagabayashi will be valid when they presented the signature of Mr. 
Michio Nagabayashi or signatures of two of above-mentioned authorized signatures under seal of 
Interfood Shareholding Company.  
QUYẾT ĐỊNH Tất cả các giao dịch của Công ty với Kirin liên quan đến  hợp đồng tín dụng đã ký bởi 
ông Michio Nagabayashi ở trên sẽ có hiệu lực khi chúng thể hiện chữ ký của ông Michio Nagabayashi 
hoặc của hai chữ ký được ủy quyền nêu trên cùng với dấu của công ty.  
 
5. RESOLVED that Kirin be and is hereby empowered to debit and bill to the Company for agreed 
legal fee, processing fee, interest, commissions and any other fees (or taxation) incurred pertaining to 
above-mentioned credit facilities granted   
QUYẾT ĐỊNH Kirin được quyền ghi nợ và xuất hoá đơn cho Công ty để thanh toán các khoản phí 
pháp lý, phí xử lý hồ sơ, lãi, phí hoa hồng và bất kỳ các khoản phí (thuế) phát sinh nào đã đồng ý đối 
với khoản vay được cấp nêu trên. 
 
This Circular Resolution is made on the date of 05th June 2012 and sent to all attended members. 
Nghị quyết bằng thư này được lập ngày 05/06/2012 và được gởi cho tất cả các thành viên tham dự. 
 
Confirmed by (Xác nhận bởi): 
Signed and sealed (Đã ký và đóng dấu) 
____________________ 
Mr. Michio Nagabayashi 
Chairman (Chủ tịch) 
 


