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HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP 

  

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP này được lập và ký kết vào ngày______tháng____năm____, bởi và giữa:  

 

1. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP 

 

  Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

  Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

: Số 3600245631 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 11 năm 1991 và 

đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 5 tháng 7 năm 2019 

  Địa chỉ trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

  Đại diện bởi : Ông ________________ 

Chức danh: ______________ 

 

(Sau đây gọi là “Bên Nhận Sáp Nhập” hoặc “Interfood”) 

 

2. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP 

 

  Tên công ty : CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AVA 

  Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

: Số 3600563391 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2002 và 

đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 05 tháng 7 năm 2019 

  Địa chỉ trụ sở chính : Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

  Đại diện bởi : Ông ______________ 

Chức danh: _______________ 

 

(Sau đây gọi là “Bên Bị Sáp Nhập” hoặc “Avafood”) 

 

(Bên Nhận Sáp Nhập và Bên Bị Sáp Nhập sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các 

Bên”) 

 
 

XÉT VÌ: 

 

A. Interfood và Avafood có cùng hoạt động sản xuất đồ uống ở thị trường Việt Nam. 

 

B. Interfood đang là chủ sở hữu duy nhất của Avafood. 

 

C. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý doanh nghiệp, Interfood đã quyết định (i) rằng 

việc Sáp Nhập (như được định nghĩa tại Điều 2.1 dưới đây) là cần thiết, hợp lý, và vì lợi ích 

tốt nhất của Interfood, và (ii) chấp thuận Hợp Đồng này và các giao dịch khác được thoả 

thuận trong Hợp Đồng này (gọi chung là “Các Giao Dịch”).  

  

NAY, DO ĐÓ, Interfood và Avafood đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất ký kết Hợp Đồng này với 

các điều khoản và điều kiện như sau:  
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1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

 

1.1 Định nghĩa 

 

Trong Hợp Đồng này, các từ và thuật ngữ sau đây, ngoại trừ được quy định khác tại từng điều 

khoản cụ thể, sẽ được hiểu thống nhất như sau: 

 

1.1.1 Hợp Đồng nghĩa là hợp đồng sáp nhập này và bất kỳ sửa đổi nào của hợp đồng này; 

 

1.1.2 Tài Sản nghĩa là tất cả các dự án đầu tư, tài sản, quyền, đặc quyền, quyền kinh doanh, các 

giấy phép, các hợp đồng thương mại và đồng thời tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên; 

 

1.1.3 BQLĐN nghĩa là Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; 

 

1.1.4 Ngày Hiệu Lực nghĩa là ngày có hiệu lực của Hợp Đồng như được định nghĩa theo quy định 

tại Điều 3.2 của Hợp Đồng này; 

 

1.1.5 Nhân Viên nghĩa là toàn bộ nhân viên của Avafood như được định nghĩa theo quy định tại 

Điều 5.1 của Hợp Đồng này; 

 

1.1.6 GCNĐKDN nghĩa là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

 

1.1.7 GCNĐKĐT nghĩa là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

 

1.1.8 Cơ Quan Cấp Phép nghĩa là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho các doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư theo 

quy định của pháp luật Việt Nam; 

 

1.1.9 Sáp Nhập nghĩa là việc sáp nhập Avafood vào Interfood được định nghĩa theo quy định tại 

Điều 2.1 của Hợp Đồng này; 

 

1.1.10 Ngày Ký Kết nghĩa là ngày Hợp Đồng này được các đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký 

kết và được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng; 

 

1.1.11 Giai Đoạn Chuyển Tiếp nghĩa là giai đoạn kể từ Ngày Ký Kết cho đến Ngày Hiệu Lực như 

được định nghĩa theo quy định tại Điều 9.1 của Hợp Đồng này; 

 

1.1.12 USD hay Đôla Mỹ nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ; 

 

1.1.13 Việt Nam nghĩa là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

 

1.1.14 VND hay Đồng Việt Nam nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam. 

 

1.2 Giải thích 

 

1.2.1 Các tiêu đề trong Hợp Đồng này chỉ để tiện tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải 

thích Hợp Đồng. 

 

1.2.2 Trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu phải hiểu khác đi, các viện dẫn trong Hợp Đồng này đến: 

 

(a) các từ chỉ số ít sẽ bao gồm nghĩa số nhiều và ngược lại; 

 

(b) thời hạn là tính theo thời hạn dương lịch; 

 

(c) các văn bản luật hay quy định như được sửa đổi, gia hạn, củng cố, ban hành lại hoặc 

thay thế vào từng thời điểm (dù là trước hay sau ngày ký Hợp Đồng này) và mọi nghị 
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định, quy chế hoặc các quy định hướng dẫn thi hành khác được ban hành trên cơ sở 

các văn bản luật và quy định đó; và 

 

(d)  các từ “bao gồm” hoặc “bao gồm cả” sẽ được hiểu là không giới hạn. 

 

2. SÁP NHẬP 

 

2.1 Trên cơ sở tuân thủ các điều điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này cũng như quy định 

pháp luật Việt Nam hiện hành, Avafood sẽ bị sáp nhập vào Interfood bằng cách chuyển toàn 

bộ Tài Sản, Nhân Viên, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Avafood sang Interfood, 

đồng thời Avafood sẽ chấm dứt sự tồn tại. Interfood sẽ tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa của 

mình, đồng thời kế thừa toàn bộ Tài Sản, Nhân Viên, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của Avafood (“Sáp Nhập”). Việc Sáp Nhập này không làm phát sinh thu nhập cho bất kỳ 

Bên nào, cũng như không làm phát sinh bất cứ giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp nào 

giữa Các Bên hay bất kỳ cổ đông nào của Các Bên, do vậy, việc Sáp Nhập không làm phát 

sinh bất cứ nghĩa vụ thuế do chuyển nhượng vốn cho bất kỳ bên nào. 

 

2.2 Sau khi Sáp Nhập, thông tin về Interfood sẽ như sau: 

 

(a) Tên công ty: 

 

Sau khi Sáp Nhập, tên của Interfood vẫn được giữ nguyên không thay đổi, cụ thể là: 

 

 Tên công ty viết 

bằng tiếng Việt 

 

: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

 Tên công ty viết 

bằng tiếng Anh 

 

: INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY 

 Tên viết tắt : INTERFOOD 

 

(b) Loại hình công ty: 

 

Sau khi Sáp Nhập, loại hình công ty của Interfood vẫn được giữ nguyên không thay 

đổi, là loại hình công ty cổ phần. 

 

(c) Trụ sở chính: 
 

Sau khi Sáp Nhập, trụ sở chính của Interfood vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là 

Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

 

(d) Đại diện theo pháp luật:  
 

Sau khi Sáp Nhập, Yutaka Ogami, chức vụ Tổng Giám đốc , vẫn tiếp tục là đại diện 

thep pháp luật của Interfood.  

 

(e) Vốn điều lệ: 

 

Sau khi Sáp Nhập, vốn điều lệ của Interfood vẫn được giữ nguyên không thay đổi, là 

871.409.920.000VND (tám trăm bảy mươi mốt tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, chín trăm 

hai mươi nghìn Đồng Việt Nam). 
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(f) Ngành nghề kinh doanh: 

 

Tất cả các ngành nghề kinh doanh của Avafood nếu không trùng với ngành nghề kinh 

doanh của Interfood sẽ được đăng ký bổ sung vào ngành nghề kinh doanh của 

Interfood. Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Interfood sau khi Sáp Nhập sẽ như 

sau: 

 

STT Ngành nghề kinh doanh Mã ngành 

1. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ 

sản 

Chi tiết: Chế biến thủy sản thành sản phẩm đóng 

hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm 

1020 

2. Chế biến và bảo quản rau quả 

Chi tiết: Chế biến nông sản thành sản phẩm đóng 

hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm 

1030 

3. Sản xuất các loại bánh từ bột 

Chi tiết: Sản xuất các loại bánh 

1071 

4. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

Chi tiết: Sản xuất các loại thức ăn nhẹ 

1075 

5.  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: Chế biến nước trái cây không ga và có ga, 

chế biến nước giải khát không ga và giải khát không 

cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%); sản xuất 

nước tinh lọc 

1104 (chính) 

6.  Sản xuất bao bì bằng gỗ 

Chi tiết: Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và cho 

nước giải khát 

1623 

7.  Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 

Chi tiết: Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và cho 

nước giải khát 

1702 

8.  Sản xuất sản phẩm từ plastic 

Chi tiết: Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và cho 

nước giải khát 

2220 

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và cho 

nước giải khát 

2599 

10. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050 

11. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các sản 

phẩm phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh 

của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Ngành, nghề chưa 

khớp với Hệ thống 

ngành kinh tế Việt 

Nam 

 

(g) Dự án đầu tư: 
 

Sau Sáp Nhập, dự án đầu tư của Avafood theo GCNĐKĐT số 1052118511 cấp bởi 

BQLĐN lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2002 sẽ bị chấm dứt. Do đó, sau khi Sáp Nhập, 

dự án đầu tư của Interfood sẽ giữ nguyên như cũ, cụ thể như sau: 
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STT Dự án đầu tư Địa điểm thực hiện dự án 

1. Dự án thành lập Công ty Cổ phần 

Thực phẩm quốc tế theo GCNĐKĐT 

số 6525867086 cấp bởi BQLĐN lần 

đầu ngày 16 tháng 11 năm 1991 

Lô 13, KCN Tam Phước, Phường 

Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

 

3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP 

 

3.1 Việc Sáp Nhập phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

 

(a) Việc Sáp Nhập đã được Các Bên và chủ sở hữu của Các Bên chấp thuận; và 

 

(b) Việc Sáp Nhập là hoàn toàn hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và được chấp thuận 

bởi Cơ Quan Cấp Phép đối với hồ sơ đăng ký sáp nhập. 

 

3.2 Việc Sáp Nhập sẽ có hiệu lực ngay sau khi Cơ Quan Cấp Phép cấp GCNĐKDN dưới tên của 

Interfood ghi nhận việc Sáp Nhập này (“Ngày Hiệu Lực”).   

 

4. THỦ TỤC SÁP NHẬP 

 

4.1 Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ Ngày Ký Kết, Các Bên sẽ thực hiện việc thông báo, 

đăng ký việc Sáp Nhập đến Cơ Quan Cấp Phép, các cơ quan có thẩm quyền có liên quan và 

các bên khác theo pháp luật Việt Nam.  

 

4.2 Kể từ Ngày Hiệu Lực: 

 

(a) Tất cả Tài Sản của Avafood sẽ chính thức được chuyển sang cho Interfood theo như 

quy định tại Điều 6 của Hợp Đồng này;  

 

(b) Interfood chính thức trở thành chủ sở hữu của (i) Tài Sản mà Interfood có trước khi 

Sáp Nhập và (ii) Tài Sản do Avafood chuyển sang. Đồng thời, Interfood cũng chính 

thức trở thành người có quyền và nghĩa vụ tương ứng với các Tài Sản của Interfood 

và từ Avafood chuyển sang đối với bên thứ ba; và 

 

(c) Toàn bộ Nhân Viên của Avafood sẽ trở thành người lao động của Interfood, theo như 

quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này. 

 

4.3 Ngay sau Ngày Hiệu Lực, Các Bên sẽ hoàn tất các thủ tục thông báo cần thiết đến các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để chính thức chấm dứt hoạt động của Avafood theo pháp luật 

Việt Nam. 
 

5. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
 

5.1 Vào Ngày Hiệu Lực, toàn bộ nhân viên của Avafood (“Nhân Viên”) sẽ trở thành nhân viên 

của Interfood. 
 

5.2 Interfood sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết 

giữa Avafood với Nhân Viên và sẽ không để xảy ra bất kỳ sự việc nào liên quan đến việc Sáp 

Nhập gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách 

nhiệm, lương, tiền thưởng và lợi ích khác của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển 

sang cho Interfood.  

 

5.3 Việc bổ nhiệm, phân công công việc đối với các chức danh quản lý, phòng ban nghiệp vụ, sắp 

xếp lại lao động sẽ do Interfood quyết định phù hợp với mô hình tổ chức và điều lệ công ty. 
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5.4 Để đảm bảo việc Sáp Nhập được thực hiện theo đúng pháp luật Việt Nam và đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp của Nhân Viên, Các Bên cam kết và bảo đảm rằng: 

 

(a) Thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật Lao Động Việt Nam và các quy định hiện 

hành khác về lao động và việc làm; và 

 

(b) Trường hợp có lao động dôi dư khi thực hiện việc Sáp Nhập thì giải quyết theo quy 

định của pháp luật về lao động của Việt Nam. 

 

6. THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN 

 

6.1 Vào Ngày Hiệu Lực, toàn bộ Tài Sản của Avafood cùng với quyền và lợi ích hợp pháp liên 

quan đến Tài Sản của Avafood sẽ được chuyển sang cho Interfood với giá trị tài sản chuyển 

giao được xác định theo giá trị ròng ghi trên sổ sách tại Ngày Hiệu Lực. Các Bên đồng ý gộp 

Tài Sản của Avafood vào Interfood mà không cần thực hiện việc đánh giá lại giá trị của Tài 

Sản của Avafood. 

 

6.2 Ngay sau Ngày Hiệu Lực, Các Bên sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển 

đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc các quyền và nghĩa vụ tương ứng khác liên quan đến 

Tài Sản từ Avafood sang cho Interfood trong thời gian sớm nhất và tuân thủ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. Đối với những Tài Sản mà theo quy định của pháp luật việc chuyển 

đổi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng từ Avafood sang Interfood cần phải được đăng ký 

và/hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Các Bên sẽ thực hiện 

việc đăng ký và/hoặc xin chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định 

của pháp luật.    

 

7. HOÀN TẤT VIỆC SÁP NHẬP 

 

Việc Sáp Nhập sẽ được hoàn tất khi hoàn thành tất cả các điều kiện sau: 

 

(a) Các Bên thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của việc Sáp Nhập theo quy định tài Điều 3 

của Hợp Đồng này; 

 

(b) Các Bên hoàn tất việc chuyển giao Nhân Viên và Tài Sản của Avafood sang 

Interfood; và  

 

(c) Các Bên hoàn tất thủ tục chấm dứt sự tồn tại đối với Avafood theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

 

8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

  

8.1 Tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản và điều kiện đã ghi trong Hợp Đồng này và quy định 

của pháp luật Việt Nam trong quá trình thực hiện việc Sáp Nhập theo Hợp Đồng này.  

 

8.2 Các Bên phải nỗ lực một cách tối đa và phối hợp hợp lý với Bên còn lại để đăng ký việc Sáp 

Nhập với Cơ Quan Cấp Phép theo Điều 3 của Hợp Đồng này cũng như hoàn thành việc Sáp 

Sáp Nhập theo Điều 7 của Hợp Đồng này. 

 

8.3 Việc Sáp Nhập sẽ không làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích hợp pháp, các đối tác 

kinh doanh của Avafood và Interfood, Nhân Viên của Avafood và các bên có liên quan khác.  

 

8.4 Mọi nghĩa vụ thuế và tài chính khác của Các Bên đối với Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam trước và sau Sáp Nhập sẽ được Interfood kế thừa và thực hiện đầy đủ theo đúng 

quy định của pháp luật. 
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9. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP 

  

9.1 Trong suốt thời gian kể từ Ngày Ký Kết cho đến Ngày Hiệu Lực (“Giai Đoạn Chuyển 

Tiếp”), Các Bên vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường.  

 

9.2 Toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí, các hợp đồng kinh doanh và hợp đồng lao động phát 

sinh từ và/hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Avafood trong suốt Giai Đoạn 

Chuyển Tiếp cũng sẽ được chuyển giao toàn bộ sang cho Interfood kể từ Ngày Hiệu Lực.    

 

10. CÁC ĐIỂU KHOẢN CHUNG 

  

10.1 Hợp Đồng này, các tài liệu và các thoả thuận khác giữa Các Bên liên quan đến Hợp Đồng 

này, và/hoặc việc Sáp Nhập sẽ tạo thành toàn bộ hợp đồng giữa Các Bên liên quan đến mục 

đích của Hợp Đồng này và thay thế tất cả các hợp đồng hoặc thoả thuận sơ bộ trước đó. 

 

10.2 Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này, hoặc việc áp dụng quy định đó, trở 

nên hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không 

thể thi hành thì các phần còn lại của Hợp Đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các Bên thoả 

thuận thêm việc thay thế các quy định vô hiệu hoặc không thể thi hành của Hợp Đồng này 

bằng một quy định có hiệu lực và có thể thực thi để đạt được mục đích của Hợp Đồng này. 

 

10.3 Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) 

theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 1 (một) 

trọng tài viên và sẽ được chỉ định bởi chủ tịch của VIAC. Địa điểm trọng tài là Thành phố Hồ 

Chí Minh. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt. Phán quyết và quyết định 

của trọng tài là chung thẩm và có giá trị ràng buộc Các Bên. 

 

10.4 Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng này hoặc 

bất cứ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản 

bởi Bên kia. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản và được 

ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của Các Bên. 

 

10.5 Hợp đồng này được lập thành tám (8) bản gốc bằng tiếng Anh và tám (8) bản gốc bằng tiếng 

Việt có hiệu lực pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung của bản 

tiếng Anh và bản tiếng Việt, nội dung bản tiếng Việt sẽ được áp dụng. Mỗi Bên giữ ba (3) bản 

gốc bằng tiếng Anh và ba (3) bản gốc bằng tiếng Việt. Các bản gốc bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt sẽ được nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký và hoàn tất việc Sáp Nhập.  
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ĐỂ XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG NÀY, đại diện có thẩm quyền của Các Bên đã tiến hành ký kết Hợp 

Đồng này vào ngày được nêu ở trên.  

 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO  

BÊN NHẬN SÁP NHẬP 

Đại diện theo ủy quyền 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO 

BÊN BỊ SÁP NHẬP 

Đại diện theo pháp luật 

 

 

 

 

 

Tên: Ông ____________ 

Chức vụ:  ____________ 
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Chức vụ: ____________ 

 

 


