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CÔNG BỐ THÔNG TIN 
DISCLOSURE OF INFORMATION 

 

  

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

To: State Securities Commission 

  

I.  Thông tin Công ty/ Company information: 

- Tên công ty/ Company name: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (INTERFOOD) 

- Mã chứng khoán/ Securities code: IFS 

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Điện thoại/ Telephone: 0613.511.138  -  Fax: 0613.512 498  

II.  Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế trân trọng thông báo Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp thay 
đổi lần thứ 2 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/01/2016 với nội dung thay 
đổi như sau: 

Interfood Shareholding Company hereby would like to inform of the 2nd amendment to the Enterprise 
Registration Certificate issued by Business Registration Division of Dong Nai Province on January 
21, 2016 with changes are as follows: 

Tăng vốn điều lệ: 871.409.920.000 đồng (tám trăm bảy mươi mốt tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, chín 
trăm hai mươi nghìn đồng). Lý do tăng: phát hành cổ phần riêng lẻ. 

Increase of charter capital: 871.409.920.00 VND (eight hundred and seventy-one billion, four 
hundred and nine million, nine hundred and twenty thousand Vietnam Dong). Reason for 
increase: issuance of shares under private placement 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

 We hereby undertake that information disclosed above is true and correct, and shall take full legal 
responsibility for the contents thereon. 

 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 

Interfood Shareholding Company 

 

(Ký tên và đóng dấu/ Signed and sealed) 

 

TORU YAMASAKI 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 

Chairman cium General Director 


