
CONG TY CO PHAN CAP NIJC BEN THANH CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p—Tirdo—Hanh phüc 

S& 07 l?/CNBT-TCHC ThânhpháH ChIMinli, ngày 02 tháng4 nám 2021 
VA': Cong b thông tin h9p Di hOi  dng c dông 

thumg then näm 2021 

KInh glri: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha N,i. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 
(Ma chtIng khoän: BTW) 

2. Tru s& chInh : 194 Pasteur, phuing VO Thj Sáu, qutn 3, TP. H ChI Minh 

3. Dién thoai : (028) 38 297 147 — 38 272 990 

4. Fax : (028) 38 229 778 

5. Ngu&i thiyc hin cong bô thông tin: 

- Ho vã ten : NGUYN THANH PHÜC — Giám dc Cong ty 
- Da chi : 97 duOng s 1, cu xá Do Thânh, phurng 4, qun 3, TP. H ChI 

Minh. 

-Diênthoaj 

+Didng :0913 926614 
+ Ca quan : (028) 38 234 723 

- Fax : (028) 38 229 778 

6. Loi thông tin cong b6: 

El 24h El 72h El Yêu cu El Bt thu6ng Djnh k' 
7. Ni dung thông tin cong bô: 

Cong ty C phtn Cp nrnc Bn Thãnh cOng b thông tin v vic hçp Di hi 
dOng cO dOng thithng niên närn 2021: 

1. Thii gian: 8 giO 00 phüt Thir Sáu, ngãy 23 tháng 4 närn 2021 

2. Dia dirn: Khách stn Thng Lçi (VICTORY) — 14 VO Van Tan, phtthng Vö 
Thj Sáu, qun 3, TP. Ho Chf Minh 

3. Diu kiên tharn du Dai hôi : Tt Ca các c dOng sâ hUu c phiu cUa Cong ty 
CO phân Cap nuOc Ben Thãnh có ten trong danh sách cO dông chôt ngày 26/3/202 1. 

4. Ni dung chInh cüa Dti hi, Mu giy üy quyn tham dir Dai hi, rnu dan 
de cir, rng cr thãnh viën tharn gia HDQT nhirn k' 2017 - 2022 (bâu bO sung 02 thânh 
vién HDQT) và tin 1iu h9p Dai hi duçc clang tin trén website Cong ty ti dja chi 
www.capnuocbenthanh.com  (vào miic "COng bô thông tin" ch9n "Dii hi cô dOng 
thuing niên>>). 
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Nguyen Thành Phtic 

No'inhmn: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán trithng Cong ty; 
- Liru: VT, TC-HC. 

8. Thông tin nay a du'qc cong bé trên 
Cap nuâc Ben Thành vào 
www.capnuocbenthanh.com  

Chiing tôi xin cam kt các thông 
toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut ye 

trang thông tin din t1r cüa Cong ty C phn 
ngãy 02/4/2021 tai dumg dan: 

tin cong b trên day là dung sir that  và hoàn 
ni dung các thông tin dä cong bô./. 



CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THAN!! CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p — Tir do — Hinh phüc 

S:  06  /CNBT-HDQT Thththphó'HChj7Jj,iJ, ngày02t/üig4nthn2021 

THIX MO! 
THAM DIJ BA! HO! CO BONG THUNG NIEN NAM 2021 

KInh g1ri: Qu c dong Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thãnh 

Hi dng quân trj Cong ty C phn Cp nuc Bn Thành trn tr9ng kInh mi 
Qu cô dông den tharn dr Di hi dông cô dong thithng nién närn 2021. 

1. Thô'i gian : 08 gR 00 phüt, Thur Sáu, ngày 23 tháng 4 närn 2021 

2. Da dim : Khách sn Thing Lçxi (VICTORY) - S 14 VO Van Tin, phuàng 
VO Thi Sáu, quân 3, TP.HCM 

3. Diu kin tham dr Dti hi: Tt cã các c dông sr hcru c phiu cüa Cong ty 
C phân Cap nuOc Ben Thãnh cO ten trong danh sách cô dông chôt ngày 26/3/2021. 

4. Thu tue tham dir Di hi: C dông tham d? Dai  hi vui lông mang theo thu 
mdii, giây CMND hoc h chiêu; ngui du?c üy quyên mang theo giây üy quyen hçip 1 
va thu mi h9p cüa nguO'i üy quyên. 

5. Diu kin d ing cur, d c vào vi tn thãnh viên HDQT nhiêm k 2017 - 2022 
(bâu bô sung 02 thânh viên HDQT) theo quy djnh cüa Lut doanh nghip 2020, Diéu lé 
t churc và hot dng Cong ty va Quy chê bâu ci, de cur, irng c ti Di hi Co dông 
thtx?mg niên nàrn 2021. 

6. Ni dung chInh cüa Dai hi, Mu giy üy quyn tham dur Dti hi, nu don dé 
cur, Irng cur thành viën tharn gia HDQT nhirn kS' 2017 - 2022 và tài 1iu h9p Di hi 
duGc däng tái trên website Cong ty ti dja chi: www.capnuocbenthanh.com  (rnic "Cong bá thông tin" ch9n "Dcii /z5i cii dông Iii wOng nien"). 

7. Thu mOi nay thay th cho thu rn?yi gun cho ti.'rng c dông trong trung hop cô 
dông khong nhn duçc thu mô'i qua duong buu din. 

8. D thuân tin trong cong tác t chi'rc, Qu c dong vui lông xác nhn vic 
tharn dir hoc üy quyên tham dir Dii hi va gun ho so dë cur, lrng cur thành viên HDQT 
nhim k' 2017 - 2022 (néu cO) trtro'c 16 giô' 00 phüt, ngãy 16/4/2021 ye: 

Cong ty C phân Cap nurc Bn Thành 

Dja chi: 194 Pasteur, phung VO Thi Sáu, qun 3, TP.HCM 

Diên thoai: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778 

(Liën h Chj Phan Dung - Diën thoai: 0908 218 575). 



Thrc hin khuyn cáo cáa ChInh phá và chInh quyn TP.HCM vic phông, chng 
dich Covid-19 trong to chi'rc h5i hQp, Quj cO dOng có the can nhác vic Oy quyên cho dcii din 
nhóm cO dOng ('nêu co) hoic cho các thành viên H5i dOng quán trj Cong ty (Theo danh sthch dã 
nêu trong máu Giây uj) quyên tham dy' Dcii h5i dng cO dông thithng niên nàm 2021 dInh kern 
Thu mO'i hp nay) lam di din cho rnInh tqi Dqi h.5i dOng cO dOng. 

Noinhn: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán tnrOng Cong ty; 
- Lu'u: VT, TC-HC. 

TLijQI BONG QUAN TRI 
o 789jIU TICH 

\$ lHAJ 

Phm Thj Thanh Van 
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