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GIẤY ĐỀ CỬ 

(Ứng cử viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị) 

NOMINATION LETTER 

(Candidate for the position as Member of the Board of Management) 
 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”) 

To: Interfood Shareholding Company (“The Company”) 

 

Cổ đông/ Shareholder: Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd 

Giấy đăng ký Kinh doanh số/ Business registration No.: 201021873N 

Cấp ngày/ Issued dated: 13/10/2010 tại/ at: Singapore 

Địa chỉ/ Address: 20 Collyer Quay # 18-05/06 Singapore 049319 

Số cổ phiếu nắm giữ 83.360.282 cổ phần, chiếm 95,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty. 

Number of shares holding: 83,360,282 shares, equivalent to 95.66% of the total voting shares of 

the Company. 

Mã số cổ đông/ Shareholder code: IFS000440 

 

Chúng tôi đồng ý đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng 

Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 qua thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 như 

sau: 

We hereby agree to nominate the following person to be a candidate for the position of Member of 

the Board of Management of the Company for tenure 2016 – 2020 by procedures for opinion 

gathering in writing to adopt the resolutions of General Meeting of Shareholders of the Company, 

which will be held on December, 2019, as below: 

 

Người được đề cử/ Nominee: Ông/ Mr. Toru Yoshimura 

Hộ chiếu số: TR9775451 cấp ngày 25/12/2017 bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản 

Passport No.: TR9775451 issued on 25 December 2017 by Ministry of Foreign Affairs of Japan 

Địa chỉ tạm trú/ Temporary address: 6-6-18 Kishi-Cho, Urawa-Ku, Thành phố Saitama, Saitama, 

330-0064, Nhật Bản/ 6-6-18 Kishi-Cho, Urawa-Ku, Saitama City, Saitama, 330-0064, Japan 

 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 

định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. 

We take full responsibility for this nomination and commit to comply strictly the current stipulation 

of the Laws and Charter of the Company. 

 

Trân trọng/ Sincerely yours, 
 

Ngày 11/10/2019/ Oct 11, 2019  

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ NOMINATED BY 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

HONDA HIROMASA 

Giám đốc/ Director 


