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        CÔNG TY CỔ PHẦN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỰC PHẨN QUỐC TẾ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Interfood Shareholding Company                 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

                                         Independence – Freedom - Happiness  

                                                                                                   
 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BỎ PHIẾU 

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI 

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 
PROCEDURE OF VOTE AND BALLOT 

ON THE OPINION GATHERING IN WRITING TO ADOPT THE RESOLUTIONS OF GENERAL 

MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019 

Ngày (Date): 14/11/2019 

 

 

A. Các quy định chung/ General regulation: 

 

 Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết, (ngoại trừ việc bầu 

thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ thực hiện bầu theo phương thức bầu dồn phiếu trong 

đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 

thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu 

quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên). 

Each share owned or represented is corresponding with one voting unit, (except for election of 

the members for Board of Management (the BOM) shall be proceeded election in the form of 

cumulative voting where each shareholder shall have total number of votes that is proportional 

to their shares multiplied with the number of replacing members elected to the BOM and the 

shareholder may cast part of or all of his/her votes for one or some candidates). 

 

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền (dưới đây gọi tắt là “Cổ đông”) tham gia việc lấy ý 

kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (O-GMS) sẽ nhận “Phiếu lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản” có ghi tên của Cổ đông, số cổ phần mà Cổ đông nắm giữ và tổng 

số phiếu biểu quyết cho từng vấn đề. Trong trường hợp quý Cổ đông không nhận được “Phiếu 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” do Công ty gởi bằng thư, quý Cổ đông có thể tải mẫu phiếu 

này từ website của Công ty để thực hiện quyền biểu quyết của mình 

Each shareholder or their proxy (hereinafter called "the Shareholder") joining the opinion 

gathering in writing to adopt the resolutions of the General Meeting of Shareholders (“O-

GMS”) will receive “The written opinion form” showing full name of shareholder, number of 

shares that the shareholder holding and total votes for each matter. In the event that 

Shareholders do not receive the “Written opinion form” sent by the Company by post, 

Shareholders may download this form from the Company's website to exercise their voting 

rights. 

   

-  Cổ đông có thể được gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến theo các hình thức sau: 

The written opinion form may be sent to the Company by the Shareholders in the following 

manner: 

a.  Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và 

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

By post: Every written opinion form sent to the Company must be put into sealed 

envelopes. Envelopes must not be opened before counting; 
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b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

 By fax or email: Written opinion form sent by fax or email must be kept confidential 

until the vote counting time. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm 

phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được 

gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

The completed written opinion form that the Company receives after the time-limit 

specified in the written opinion form or opened if sending via post or published before the 

voting time if sending via fax or email shall be regarded invalid. If written opinion is not 

received, it shall be excluded from voting.  

 

Cách thức biểu quyết: 

Voting method: 

 

  Đối với việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: 

For the dismissal of position of the BOM: 

 

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến; 

Please mark (X) in 01 of 03 boxes: Agreed or Disagreed or No opinion; 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường  hợp sau: (i) đánh  dấu vào từ 2 ô trở lên tại 

vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký 

của Cổ đông hoặc người ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của  

người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở 

trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy 

xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; 

Votes are not valid in the following cases: (i) if two or more boxes are marked at the 

content to be commented, the voting part of that content is invalid; (ii) there is no signature 

of Shareholder or legal representative (if the shareholder is an individual), there is no 

signature of the legal representative and company seal (if the shareholder is an 

organization); (iii) the envelope was opened before the vote counting; (iv) send to the 

Company after the prescribed time-limit; (v) votes are adjusted, erased, marked more 

symbols; 

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không 

được đánh dấu nhưng Cổ đông (hoặc người ủy quyền hợp pháp) vẫn ký, ghi rõ họ tên và 

đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là “Không có ý kiến”. 

When all 3 boxes (Agreed, Disagreed, No opinion) at the content needing for voting are not 

marked but Shareholder (or legal representative) still sign, write their full name and stamp 

company seal (if it is an organization) in this form is considered “No opinion”. 

 

 Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị: 

For voting the members of Board of Management 

 

- “Ô biểu quyết” dùng để ghi Số phiếu bầu dồn phiếu. 

“Ballot ticket box” is used to record the Number of cumulative ballot ticket. 
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- Ghi rõ số phiếu bầu dồn phiếu vào ô biểu quyết. 

Fill details the number of cumulative ballot ticket into the ballot ticket box. 

- Số phiếu bầu dồn phiếu không vượt quá số lượng phiếu biểu quyết tối đa của Quý Cổ 

đông. 

The number of cumulative ballot ticket does not exceed their maximum number of ballot 

ticket. 

 

Cách thức bầu dồn phiếu: 

Method of cumulative ballot ticket: 
- Đối với ứng cử viên HĐQT, nếu cổ đông bầu thì ghi rõ Số phiếu bầu dồn phiếu vào Ô biểu 

quyết. 

Please fill details the number of cumulative ballot ticket into the Ballot ticket box if the 

shareholder elects the candidate for the BOM. 

- Số phiếu bầu dồn phiếu không hợp lệ trong các trường  hợp sau: (i) không ghi hoặc ghi 

không rõ số phiếu bầu dồn phiếu hoặc ghi vượt quá số lượng phiếu biểu quyết tối đa của 

quý cổ đông vào ô biểu quyết của vấn đề cần biểu quyết; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông 

là cá nhân hoặc người ủy quyền hợp pháp), không có chữ ký của  người đại diện hợp pháp 

và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi 

về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; 

Number of cumulative ballot ticket  are not valid in the following cases: (i) do not fill or 

specify the number of cumulative ballot ticket or specify exceeding the maximum number of 

ballot ticket of shareholders in the Ballot ticket box at the content  needing for voting; (ii) 

there is no signature (if the shareholder is an individual or legal representative), there is 

no signature of the legal representative and organization seal (if the shareholder is an 

organization); (iii) the envelope of Ballot ticket was opened before the vote counting; (iv) 

send to the Company after the prescribed time-limit; (v) Ballot ticket was adjusted, erased, 

marked more symbols; 

- Khi tại ô biểu quyết để ghi Số phiếu bầu dồn phiếu không được ghi số phiếu bầu dồn 

phiếu nhưng Cổ đông (hoặc người ủy quyền hợp pháp) vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

(nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là “0” (không) phiếu bầu. 

When the Ballot ticket box for inserting Number of cumulative ballot ticket is not filled the 

number of cumulative ballot ticket but Shareholders (or legal representative) still sign, 

write their full name and stamp organization seal (if it is an organization) in this form is 

considered “0” (zero) ballot ticket. 

 

 Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần 

được bầu và phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

chấp thuận. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên Hội đồng Quản trị cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu 

bầu ngang nhau này. 

 Elected persons for members of the Board of Management shall be determined by the 

number of votes they receive in descending order, starting from the candidates that receive 

the most votes until it is full of members which need to be elected and must be approved by 

shareholders representing at least 51% of the total number of shares with voting rights. If 

there are 2 or more candidates that receive the same votes for the last position for member 

of the Board of Management, it shall be voted again among these candidates.  
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B. Thực hiện/ Performance: 

-  Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời gởi về Công ty theo cách thức sau: i/ phải được gửi 

trong phong bì dán kín tới địa chỉ trụ sở của  Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế - 

Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam; hoặc ii/ fax tới số Fax: +84.28.39369112; hoặc iii/ gởi thư điện tử đến Email: 

tamtta@wonderfarmonline.com.vn trước 4 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày 16/12/2019. 

Phiếu lấy ý kiến không được gởi tới Công ty theo một trong các cách thức ở trên thì coi 

như phiếu không tham gia biểu quyết. 

The completed written opinion form sent to the Company will be followed the below methods: 

i/ must be put into the sealed envelopes to the head office address of Interfood Shareholding 

Company - Lot 13, Tam Phuoc Industrial Zone, Tam Phuoc ward, Bien Hoa City, Dong Nai 

province, Vietnam; ii/ or fax to Fax address: +84.28.39369112; iii/ or email to Email address: 

tamtta@wonderfarmonline.com.vn before 4PM (Vietnam time) on December 16, 2019. If 

written opinion is not sent to the Company via one of above mentioned methods, it shall be 

excluded from voting. 

 

 Tại Trụ sở chính của Công ty, HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự 

chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành. 

At the Company's Head Office, BOM organizes for counting the votes and prepare minutes of 

the counting of votes under the supervision of the Supervisory Board or shareholders who do 

not hold the managerial positions in the Company.  

\ 

  

 Đồng Nai, ngày (date) 14/11/2019 

 TM. Hội đồng Quản trị/ For the Board of Management 

 Chủ tịch/ Chairman 

  

                                                                                           (Đã ký và đóng dấu) 

                                                                                            (Signed and sealed) 

                                                                                                      

 

 YUTAKA OGAMI 
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