
CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH CQNG HOAXA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  — Tr do — H,nh phüc 

S; 0400 /CNBT .Thth'ihphóHChIMfriIzngày25ththigO2n?àn2O21 
V vic cong b thông tin ngây dang k 
cuôi cüng (ngày chôt danh sách cô dong) 
thirc hin quyên tham dir Dti hi cO dOng 

thu?ng niên näm 2021 

Kmnh gl'ri: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

1.TênCôngty 

2. Tm s& chInh 

3. Din thoi 

4. Fax  

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 
(Ma chfrng khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phuing VO Thj Sáu, Qun 3, TP. H ChI Minh 

(028) 38 297 147-38 272990 

(028) 38 229 778 

5. Ngu*i thirc hin cong b6  thông tin: 

- Ho và ten NGUYEN THAN}{ PHUC — Giám d& Cong ty 

- Dja chi 97 dithng s 1, cu xá Do Thành, Phuong 4, Qun 3, TP. H Chi 
Minh. 

-Diênthoai 

+ Di dng : 0913 926 614 

+ Co quan : (028) 38 234 723 

- Fax : (028) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong b: 

D 24h E1 72h U Yêu cu E?1 Bt thuing D Djnh kS' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thãnh thông báo ngày däng k cui cüng (ngay 
chôt danh sách cô dOng) thrc hin quyên tham dix Dai  hi cO dOng thung niên näm 
2021, cii the nhix sau: 

1. Ngày däng k cui cüng (ngay ch& danh sách c dOng): Ngày 26/3/2021. 

2. L do T6 chrc Dai  hi c dOng thu?mg niên näm 2021. 

3. Ni dung cii th 

- T 1 thrc hin : 1 c phiu — 1 quyn biu quyt. 

- Th?yi gian thijc hin: 8h00Thfr Sãu, ngày 23/4/202 1. 

- Dja dim thc hin: Dr kin tai  Khách  san  Thing Lçi (VICTORY) 

S 14 VO Vn Tn, Phithng VO Thj Sáu, Qun 3, 
TP.HCM. 



NGIXOI THIXC HIN CBTT 
04i89;IAM DOC 

Noi nhân: 
- Nhr trên; 
- Thành viên FIDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOe Cong ty; 
- Kê toán tnr&ng Cong ty; 
- Lisu: VT, TC-HC. 

CÔNG TV 
;)f CÔPHAN  A:.; 
* c:P NuÔc?'  11* 

THJ7 

- 
yên Thành Phüc 

- Ni dung hQp: 

1. Báo cáo cüa Hi dng quàn trj v cong tác quân trj và kt qua hot dng 
cüa Cong ty näm 2020. 

2. Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tinh hInh san xu.t kinh 
doanh, kêt qua hot dng cüa Cong ty; Báo cáo tr dánh giá kêt qua hoat 
dng cüa Ban kiêm soát näm 2020. 

3. Báo cáo tài chinh näm 2020 cIa kim toán và Báo cáo cüa kim toán dc 1p. 

4. Phirnng an phân phi 1çi nhun, trIch 1p các qu5 và chia c ttrc nãm 2020. 

5. Djnh huàng phát trin và K hoach san xut kinh doanh nàm 2021. 

6. Lua ch9n thin vj kim toán cho Báo cáo tài chInh nãm 2021. 

7. Thông qua mirc thu lao Hi dbng quãn trj, Ban kim soát näm 2021 

8. Phê duyt Quy ch t chirc và hot dng cüa Ban kim soát. 

9. Mt s ni dung khác (nu co). 

8. Thông tin nay cIa duqc cong b trén trang thông tin din tir cüa Cong ty C phn Cp 
nuOc Ben Thành vào ngày 25/02/2021 tti dung dan: www.capnuocbenthanh.com. 

Chñng tOi xin cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sr that  và hoàn toàn 
chju trách nhim truOc pháp 1ut ye ni dung các thông tin cIa cong bO.I. 

* DInh kern: Thông báo s 0393/TB-CNBT-KTTC ngày 25/02/2021 cüa Cong ty C 
phân Cap nuâc Ben Thành. 



TONG CONG TY CAP NLJ'OC SAT GON 
TRACH NHIM HUll H4N MOT  THANH VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANU 

Mu O7ITHQ 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NA1 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

   

S 393 /TB-CNBT-KTTC Tp. H ChI Minh, ngày, tháng näm 20201 

THÔNG BAO 
Ye ngày däng k cui ciIng d thirc hin quyn 
tham dir Thti hi cô dông thirô'ng niên nám 2021 

KInh gfri: Trung tam Liru k) Chtrng khoán Vit Nam 

Ten T chirc phát hành: Cong ty C phân Cap ntr&c Ben Thành 

Ten giao djch: BEN THANH WASUCO JSC 

Trii s chInh: 194 Pasteur, PhiiOng VO Thj Sáu, Qun 3, Tp. H ChI 

Minh 

Dinthoai: (028) 38 297 147 Fax: (028)38229778 

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Lint k Chirng khoán Vit Nam (VSD) 

ngãy dãng k cui ciing d 1p danh sách ngurô'i s.r hfru cho chü'ng khoán san: 
Ten chi'irng khoán: C phiu Cong ty C phn Cp nirrc Bn Thành 
M chCrng khoán: BTW 
Loai ching khoán: Ci phiu phë thông 

Mnh giá giao dch: 10.000 dng/c phiu 

Sàngiaodjch: HINX 

Ngay dang k cui cüng: 26/03/202 1 

1. L do và mijc dIch 
- T chfrc Dti hi c dong thixàng niên näm 2021 

2. Ni dung ci th 
- T 1 thirc hiên: 

- Thii gian thirc hin: 

- Dia dim thre hin: 

HCM 

1 c phiu — 1 quyn biu quyt. 

8'00' Thfr Sáu, ngày 23/04/2021. 
Dr kin Khách san  Thâng Lçi (VICTORY) 

S6 14 VO Van TAn, Phung Vö Thj Sáu, Qun 3, Tp. 

- Ni dung hQp: Thông qua các ni dung sau: 

1. Báo cáo cüa Hi dông quán trj ye cong tác quãn trj và kêt qua hoat dng 
cüa Cong ty näm 2020. 

2. Báo cáo cUa Ban kim soát v vic thAm djnh tInh hInh san xut kinh 
doanh, kêt qua hoat dng cüa Cong ty; Báo cáo ti dánh giá kêt qua hoat 
dng cüa Ban kiêm soát nàm 2020. 

3. Báo cáo tài chInh näm 2020 dã kim toán và Báo cáo cüa kim toán doe 
'p. 
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4. Phi.rcrng an phân ph& lçii nhun, trich 1p các qu và chia c tiirc nãm 2020. 

5. Djnh huong phát trin và K hoach san xut kinh doanh nãm 2021. 

6. Lua chon don vi kim toán cho Báo cáo tài chInh 11am 2021. 

7. Thông qua mirc thu lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát 11am 2021. 

8. Phé duyt Quy ch th chirc và hot dng cüa Ban kim soát. 
9. Mt sé, ni dung khác (nu co). 

D nghj VSD 1p và gl'ri cho Cong ty chüng tôi danh sách nguoi só hun chthig 

khoán ti ngày dang k cui cüng nêu trén vào dja chi sau: 

- Dia chi nhn Danh sách (ban ciTrng): Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành — 194 

Pasteur, Phu?mg VO Thj Sáu, Qun 3, Tp. H Chi Minh. 

- Dja chi email nhn file dft lieu: capnuocbenthanhgmaiI.com  

Chiing tôi cam kt nhüng thông tin v ngui sâ hüu trong danh sách se thrçic sü 
ding dung m1ic dIch và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi së hoàn toàn 

chju trách nhim trixâc pháp lut nu có vi ph.m. 

Niin/zân:  
- Nhu trên; 
- SGDCK Ha Nôi; 
- UBCKNN; 
- Các thành vin HDQT Cong ty; 
- Ban Kiêm soát Cong ty; 
- Lxu. 
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