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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
QUY CHẾ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
REGULATION OF NOMINATING MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT AND
SUPERVISORY BOARD

A. Tiêu chuẩn về ứng cử: Criteria to stand for election:
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”), tiêu chuẩn ứng cử được quy định như sau:
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/6/2020and
the Charter of Interfood Shareholding Company (“the Company”) the criteria to stand for election
are as follows:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử một
(01) ứng viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”); từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng
viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối
đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới
70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên và nếu từ 90% trở lên được đề cử đủ số
ứng viên.
Shareholder or group of shareholders holding 5% to 10% of the total number of shares with voting
rights shall be entitled to nominate one (01) candidate of the members of the Board of Management
(“BOM”); from 10% to less than 30% entitled to nominate up to two (02) candidates; from over
30% to less than 40% entitled to nominate up to three (03) candidates; from 40% to 50% entitled to
nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% entitled to nominate up to five (05)
candidates; from 60% to less than 70% entitled to nominate up to six (06) candidates; between 70%
and 80% entitled to nominate up to (07) candidates; from 80% to less than 90% entitled to nominate
up to eight (08) candidates, and if more than 90%, they are entitled to nominate full number of
candidates.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử một (01) ứng viên Ban Kiểm soát (“BKS”); từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)
ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử
tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên và nếu từ 60% trở
lên được đề cử đủ số ứng viên.
The shareholder or group of shareholders holding 5% to 10% of the total number of shares with
voting rights shall be entitled to nominate one (01) candidate of the Supervisory Board (“SB”);
from over 10% to less than 30% shall be entitled to nominate up to two (02) candidates; from 30%
to less than 40% shall be entitled to nominate up to three (03) candidates; from 40% to 50% shall be
entitled to nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% shall be entitled to
nominate up to five (05) candidates and if more than 60% they are entitled to nominate full number of
candidates.
- Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (a) Không thuộc đối tượng quy định
tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; và (b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị
kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ
đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; và (c) Thành viên HĐQT Công
ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác; và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện khác quy
định tại Ðiều lệ Công ty.
A member of the BOM must meet the following criteria and conditions: (a) Not the individual specified
in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprise; and (b) Be qualified and has the experience in business
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administration or in the same areas or business of the Company and not necessarily a shareholder of
the Company, unless otherwise prescribed by the Company’s Charter; and (c) A member of the BOM
of the Company may concurrently hold the position of member of BOM of another company; and
satisfying other conditions stated in the Company Charter.
Thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (a) Không thuộc đối tượng theo quy định
tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; (b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh
tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động
kinh doanh của Công ty; (c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng
Giám đốc và người quản lý khác; (d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là
cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; (đ)
Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; (e) Không được là thành viên hay
nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công
ty trong ba (3) năm liền trước đó; (g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có
liên quan và Điều lệ Công ty; và (h) không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh
nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại
Công ty.
A member of the SB must meet the following criteria and conditions: (a) Not be the individual
specified in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprise; b) Be trained in economics, finance,
accounting, audit, law, business administration or another major that is relevant to the Company’s
business; (c) Not be a relative of any member of the BOM, the General Director or any other managers;
(d) Not be a Company’s manager, not necessarily a shareholder or employee of the Company, unless
otherwise prescribed by the Company’s Charter; (đ) Shall not work in the Company’s accounting or
finance department; (e) Not be a member or employee of the auditing organization that has audited
the Company’s financial statements over the three (3) previous consecutive years; (g) Other
requirements and conditions in accordance with the relevant laws and Company’s Charter; and (h)
must not be relatives of managers of the Company and the parent company, representatives holding
capital at the parent company and Company.

B. Hồ sơ tham gia ứng cử: Documentation of stand for election:
- Thư ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, (theo mẫu)/ Candidacy Letter for position as
Member of the BOM, SB (as form);
- Giấy đề cử (theo mẫu)/ Nomination Letter (as form);
- Các giấy ủy quyền (theo mẫu)/ Proxy Letters (as form);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)/ C.V of the candidate (as form);
- Chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn (nếu có)/ Certificates of education and professional
level (if any)
- Bản sao CMND/ Hộ chiếu có công chứng/ Certified true copy ID card/ Passport;
Hồ sơ ứng cử, đề cử xin Quý vị cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ Công ty: tại Lô 13, KCN Tam Phước,
Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.
Documents relating standing and nominating shall be send to the Company at: Lot 13, Tam Phuoc IZ,
Tam Phuoc Ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam before March 30, 2021.
Đồng Nai, 26/3/2021/ Dong Nai, March 26, 2021
Thay mặt Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Management
Đã ký và đóng dấu
(Signed and sealed)
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Thành viên Hội đồng Quản trị
Member of the Board of Management
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