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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC NĂM
TÀI KHÓA 2022 VÀ 2023
PROPOSAL ON SELECTION OF THE INDEPENDENT AUDIT FIRM
FOR THE FISCAL YEARS 2022 AND 2023
Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng Quản trị
(“HĐQT”) đề xuất một số tiêu chí để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ phần Thực
phẩm Quốc tế cho các năm tài khóa 2022 và 2023, như sau:
In order to ensure transparency in the audited financial statements, the Board of Management
("BOM") proposed some criteria to select the independent auditor of Interfood Shareholding
Company for the fiscal years 2022 and 2023, as follows:
-

-

Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm
toán cho các Công ty Niêm yết và các công ty đại chúng.
The audit firm operating legally in Vietnam and approved by the SSC to audit the listed
companies and public companies.
Có uy tín về chất lượng kiểm toán trên thế giới;
Having prestige for audit quality in the World;
Đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm và trình độ cao;
Having the audit team members with experienced and highly qualified;
Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
To meet the requirements of the Company on the scope and progress of the audit;
Có mức phí kiểm toán cạnh tranh.
Competitive audit fees.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, để thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp
nhất cho công ty, HĐQT đề xuất Đại hội cổ đông thường niên 2021 (“AGM-2021”) chấp thuận cho
HĐQT được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng
Khoán nhà nước cho các năm tài khoá 2022 và 2023 của Công ty.
Based on the above said criteria, in order to facilitate the selection of the most appropriate audit
firm for the Company, the BOM proposed the Annual General Assembly of Shareholders in 2021
("AGM-2021") approve for the BOM to select the appropriate independent audit firm has been
accepted by the State Securities Commission for the fiscal years 2022 and 2023 of the Company.
HĐQT kính đề nghị AGM-2021 xem xét và chấp thuận đề xuất nêu trên.
The BOM respectfully requests that the AGM-2021 to consider and approve the above proposal.
Thay mặt Hội đồng Quản trị
On behalf of the Board of Management
(Đã ký và đóng dấu)
(Signed and sealed)
YUTAKA OGAMI
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Member of the BOM cum General Director

