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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ  

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  

 
ĐỀ XUẤT VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AVA VÀO CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

PROPOSAL FOR MERGING AVAFOOD SHAREHOLDING COMPANY INTO INTERFOOD 

SHAREHOLDING COMPANY 

 

Căn cứ vào nghị quyết số.RBM200327 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hôi đồng Quản trị của Công 

ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công Ty”) về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava 

(sau Chuyển Đổi) vào Công Ty. 

Based on Resolution No.RBM200327 dated 27 March, 2020 by the Board of management 

(“BOM”) of Interfood Shareholding Company (“Company”) on merging Avafood Shareholding 

Company (after the Conversion) into the Company. 

 

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo về kế hoạch và đề xuất Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) của Công ty chấp thuận các nội dung phát sinh khác xuất 

phát từ kế hoạch sáp nhập của nghị quyết nêu trên như sau: 

Chairman of The Board of Management would like to propose the Annual General Meeting of 

Shareholders in 2020 (“AGM-2020”) of the Company for approving the other arising matters by 

merger plan of the above resolution are as follows: 

 

Nhằm tăng quyền kiểm soát tại Avafood, Công ty đã tái cấu trúc hoạt động của công ty con – Công 

ty Cổ phần Thự phẩm AVA và xin AGM2020 chấp thuận việc tái cấu trúc như sau: 

In order to increase control at Avafood, the Company restructured the operation of its subsidiary – 

Avafood Shareholding Company and asked AGM2020 to approve the restructuring as follows: 

 

1. Chấp thuận việc sáp nhập CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AVA sau khi thực hiện việc 

chuyển đổi (tên dự kiến là CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA) (“Avafood”), công ty 

thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600563391 và Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư số 1052118511, vào CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC 

TẾ (“Interfood”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

3600245631 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6525867086 (sau đây gọi tắt là “Sáp 

Nhập”). Theo đó, Interfood sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của 

Avafood theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Avafood. 

To approve the merger of AVAFOOD SHAREHOLDING COMPANY after the conversion 

(expected name: AVAFOOD COMPANY LIMITED) (“Avafood”), established and operating 

under the Enterprise Registration Certificate No. 3600563391 and the Investment Registration 

Certificate No.1052118511, into INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY (“Interfood”), 

established and operating under the Enterprise Registration Certificate No. 3600245631 and 

the Investment Registration Certificate No. 6525867086 (hereinafter referred to as the 

“Merger”). Accordingly, Interfood shall inherit all assets, legitimate rights, obligations and 

interests of Avafood in accordance with the regulations of Vietnam, concurrently terminate the 

legal existence of Avafood. 

 

Bên cạnh đó, theo Luật Doanh nghiệp tại Điều 195, Khoản 2, Điểm b đã quy định Hợp đồng sáp 

nhập phải được các cổ đông thông qua. Nhằm tuân thủ quy định trên, đề xuất AGM2020 chấp 

thuận nội dung như sau: 
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In addition, according to the Enterprise Law, Article 195, Clause 2, Section b stipulates that the 

merger agreement must be approved by shareholders. In order to comply with the above provision, 

propose AGM2020to approve the following content: 

 

2. Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Interfood và Avafood. Ủy quyền cho HĐQT, BGĐ 

hoàn tất Hợp đồng sáp nhập theo các nội dung chính tại dự thảo Hợp đồng sáp nhập, lập và 

triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện việc Sáp Nhập và giao cho Ông Takeshi Fukushima, Hộ 

chiếu số TZ1237963 ngày 08/09/2017 thay mặt Interfood ký kết Hợp đồng sáp nhập với 

Avafood và các hợp đồng và tài liệu khác giữa Interfood, Avafood và bất kỳ bên thứ ba nào 

khác (nếu có). 

To approve the draft of Merger Agreement between Interfood and Avafood.To assign BOM 

and BOD to finalize the Merger Agreement in accordance with the key contents in draft of 

Merger Agreement, prepare and implement the plan of the Merger and to assign Mr. Takeshi 

Fukushima, passport No.TZ1237963 dated 08/09/2017, on behalf of the Interfood, to execute 

the Merger Agreement with Avafood and other agreements and documents between Interfood, 

Avafood and any other third party (if any). 

 

Và cũng tại Điều 195, Khoản 2, Điểm b của Luật Doanh nghiệp đã quy định rằng Điều lệ của Công 

ty sau sáp nhập phải được các cổ đông thông qua. Tuy nhiên, do Công ty không có thay đổi bất cứ 

nội dung gì trong Điều lệ hiện hành (Điều lệ ban hành ngày 12/04/2018) và Điều lệ sửa đổi bổ sung 

đính kèm Điều lệ này vì lý do sáp nhập nêu trên nên Công ty xin đề xuất AGM-2020 chấp thuận 

nội dung sau: 

And also in Article 195, Clause 2, Section b of the Enterprise Law stipulates that the Charter of the 

Company after the merger must be approved by shareholders. However, the Company does not 

change any content of the current Company Charter (the Charter issued on 12/04/2018) and the 

Addendum Charter attached this Charter due to the merger mentioned above, so the Company 

would propose AGM-2020 to approve the following content: 

 

3. Thông qua việc Công ty vẫn sử dụng Điều lệ hiện hành (Điều lệ ban hành ngày 12/04/2018) và 

Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm Điều lệ này và được áp dụng cho cả trong trường hợp công 

ty sáp nhập thêm các công ty khác. 

To approve the Company continue to use the current Company Charter (the Charter issued on 

12/ 04/2018) and the Addendum Charter attached this Charter and is also applied even in 

cases where the Company further merges other companies. 

 

Cuối cùng, nhằm tránh những mâu thuẫn giữa quyền hạn và trách nhiệm của những nhân sự chủ 

chốt trong công ty, Tôi xin AGM-2020 chấp thuận nội dung sau: 

Finally, in order to avoid conflicts between the rights and responsibilities of key personnel in the 

company, I would like to ask AGM-2020 to approve the following content: 

 

4. Giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Interfood, thay mặt Interfood ký kết các văn bản, tài 

liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký các thay đổi của nội dung số 1 nêu trên (trừ 

việc ký kết các hợp đồng và tài liệu nêu tại nội dung số 2) với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền của Việt Nam. 
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Assignment to Legal Representative of the Interfood, on behalf of the Interfood, to sign and 

perform all the necessary procedures for registering changes of the above content No. 1 

(except for the signing of agreements and documents as above content 2) with the competent 

authorities of Vietnam.  

Kính đề nghị AGM-2020 xem xét và phê chuẩn các nội dung nêu trên. 

Respectfully requests that the AGM-2020 consider and approve the above contents. 

                                                                                                                                  

Chủ Tịch HĐQT/ Chairman of the BOM 

 

                                                                (Đã ký và đóng dấu) 

                                                                (Signed and sealed) 

                             

  YUTAKA OGAMI 
   

 


