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RESOLUTION OF MANAGEMENTS’ BOARD OF  INTERFOOD SHAREHOLDINGCOMPANY 

ON DISPOSAL OF TOTAL INTEREST OF COMPANY IN CROWN DONG NAI  
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  

VỀ VIỆC NHƯỢNG BÁN TOÀN BỘ LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY TẠI CROWN DONG NAI 
 Resolution No (Nghị quyết số): RBM100412 

 
Member of the Managements' Board (Thành viên Hội đồng quản trị): 
- Mr. (Ông) Pang Tee Chiang   Chairman (Chủ tịch) 
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien  Member (Thành viên) 
- Ms. (Bà)  Pang Tze Yi   Member (Thành viên) 
- Mr. (Ông) Teng Po Wen    Member (Thành viên) 
 
The original resolution (Nghị quyết thông thường) 
 
1. RESOLVED to approve the disposal of the Company's 20% investment interest in the charter 
capital of Crown Beverage Cans (Dong Nai) Limited (“Crown Dong nai”) for a consideration 
equivalent to US$3,300,000, to Crown Packaging Investment Pte. Ltd, being a premium of 10% to 
the total initial investment value, after consideration of pricing determined and negotiated by the 
Board of Management. The disposal is to rise fund for the company working capital.  
QUYẾT ĐỊNH chấp thuận nhượng bán 20% lợi ích đầu tư của công ty tại Công Ty Trách Nhiệm 
Hữu Hạn Bao Bì Nước Giải Khát Crown Ðồng Nai (“Crown Dong nai”) tương đương 
USD3,300,000 cho Crown Packaging Investment Pte. Ltd  với thặng dư  là 10% tổng giá trị đầu 
tư ban đầu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giá cả đã được xác định và đàm phán bởi Hội Đồng quản 
trị công ty. Việc chuyển nhượng nhằm tăng vốn hoạt động của công ty  
 
2. RESOLVED to ask permission from the Shareholders by circular for that the Board of 
Management will be authorized to dispose total investment interest at Crown Dong nai as 
mentioned in article 1 above. 
QUYẾT ĐỊNH xin ý kiến cổ đông bằng thư cho phép Hội đồng quản trị được quyền nhượng bán 
toàn bộ lợi ích đầu tư tại Crown Dong nai như đã đề cập tại điều 1ở trên  
 
3. RESOLVED that Mr. Pang Tee Chiang – Chairman - is authorized to prepare and sign under 
seal of the Company all necessary produce and concerned documents submitted to the Government 
Authorities for approval of the above-mentioned matters of the Company. 
QUYẾT ĐỊNH Ông Pang Tee Chiang - Chủ tịch HĐQT - được ủy quyền chuẩn bị và ký dưới dấu 
của Công ty tất cả các thủ tụccần thiết và giấy tờ liên quan xuất trình các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để chấp thuận các vấn đề nêu trên của công ty   
 
This Resolution is made on the date of 12th Apr 2010 at office of the Company: Lot13, Tam phuoc 
Industrial Zone, Long Thanh district, Dong nai Province and sent to all attended members. 
Nghị quyết này được lập ngày 12/04/2010 tại Văn phòng  Công ty: Lô 13 Khu Công nghiệp Tam 
Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai và được gởi cho tất cả các thành viên tham dự. 
 
Confirmed by (Xác nhận bởi): 
 
(signed and sealed) 
(Đã ký tên và đóng dấu) 
_________________ 
Mr. Pang Tee Chiang 
Chairman (Chủ tịch) 
  


