
CONG TY CO PHAN CAP NOW BEN THANH 

S: 	466 /CNBT 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIETNAM 
Dc lp - Tir do - Htnh phüc 

7MnhphjM Chi MmA ngày 26 tháng 2 näm 2018 

Ve vic cOng b o^ thông tin ngày däng k 
cuôi cUng (ngày chôt danh sách cô dong) 
thirc hin quyén tham dir Di hOi  cô dông 

thith 	iê ng nn näm 2018 

KInh giri: 
- Uy ban Chirng khoán Nhá nuâc; 
- Si Giao djch Chirng khoán Ha NOi. 

1. Ten Cong ty 	CONG TY CO PHAN CAP N U'OC BEN THANH 
(Ma chfrng khoán: BTW) 

2. Trii so' chInh 	: 194 Pasteur, PhiRng 6, Qun 3, TP. H Chi Minh 

3. Diên thoai 	(08) 38 297 147 - 38 272 990 

4. Fax 	 : (08) 38 229 778 

5. NgtrO'i tht,rc hin cong boA  thông tin: 

- H9 vã ten : NGUYEN THANH PHUC - Giám dc Cong ty 

- Dja chi 	:611/57E Din Biên Phü, Phu?mg 1, Qun 3, TP. Ho Chi Minh. 
- Din thoai 

+ Di dng : 0913 926 614 
+Caquan :(08)38234723 

-Fax 	:(08)38229 778 

6. Loai thông tin cong bô: 

LII 24h 	III 72h 	U Yêu cu 	L?J Bt thuing 	III Dinh k' 

7. Ni dung thông tin cOng boll: 
Cong ty C6^ phAn Cp nuâc Bn Thành thông báo ngày dang k cui eUng (ngày 

chôt danh sách cô dông) th%rc hin quyên tham dir Dai  hi cô dong thithng niên näm 
2018, cu the nhi.r sau: 

1. Ngãy däng k3 cu6i cüng (ngày cht danh sách C6 dong): Ngày 20/3/2018. 

2. L do 	: 	T6 chirc Dti hi co dOng thuo'ng niên näm 2018. 

3. Ni dung cu th 

- T' le thirc hin 	1 cO phiêu - 1 quyên biêu quyêt. 

- Th?yi gian th?c hin: 	8h00, Thur Näm, ngày 19/4/2018. 

- Dja diem thijc hin: 	Dij kin tai  Khách  san  Thâng Lqi (VICTORY) 

S6 14 VO Van Tin, Phu&ng 6, Qun 3, TP.HCM. 



- Ni dung hop: 

1. Báo cáo cUa HOi  dng quãn trj dánh giá thrc trang cong tác quán 1 kinh 
doanh cüa Cong ty nAm 2017. 

2. Ke^ hoch san xut kinh doanh nAm 2018. 

3. Báo cáo tài chInh nAm 2017 dä kim toán và Báo cáo cüa kim toán dOc lap. 

4. Báo cáo cUa Ban kim soát ve^ vic thm djnh tInh hInh san xut kinh 
doanh nAm 2017 cUa Cong ty. 

5. Phumg an phân phi lçii thun, trIch 1p các qu5fr và chia c6 tirc nAm 2017. 

6. Thông qua miIc thu lao HOi  dng quân trj, Ban kim soát nAm 2018. 

7. Lira chn (kin vi kim toán cho Báo cáo tài chInh näm 2018. 

8. Thông qua Quy che^ quán tij Cong ty duqc 1-1i dng quán trj xây dung. 

9. Thông qua vic de^ cr, üng cir thành viên Hi dng quán tri dc lp 
nhim k' 2017-2022. 

10. Mt s o^ ni dung khác (nu co). 

8. Thông tin nay dã dirçxc cOng b6 trên trang thông tin din tir cüa Cong ty Co^ phn Cp 
ni.ràc Ben Thành vào ngày 26/2/2018 tai  dung dan: www.capnuocbenthanh.com. 

Chñng tôi xin cam kt các thông tin cong bo^ trên day là dung sij that và hoàn toàn 
chju trách nhim tnrâc pháp lut ye ni dung các thông tin dà cong bO./. 

* Dinh kern: Thông báo s 
	

46 /TB-CNBT-KTTC ngày 26/2/2018 cOa Cong ty 
Co phân Cap nuOc Ben Thành. 

Nui nhln: 
 -Nhutrên; 

- Thành vien HIDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Ke toán tnr1ng Cong ty; 
- Lim VT, TC-HC. 
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Mu 07/THQ 

TONG CONG TY CAP NTJOC SAi GON 
TRACH NHIM HU1J HN MOT THANH VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH 

S: 46 /TB-CNBT-KTTC 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

Tp. H Chi Minh, ngày ( tháng 02 nãm 2018 

THONG BAO 
Ve^ ngày dáng k cui ciung de^ thrc hin quyn 
tham thy Dii hi co dông thuro'ng niên nãm 2018 

KInh gfri: Trung tam Liru k Chung khoán Vit Nam 

Ten T chirc phát hành: 	Cong ty Co phân Cap nuró'c Ben Thänh 

Ten giao djch: 	 BEN THANH WASUCO JSC 
Tri s& chInh: 	 194 Pasteur, Phithng 6, Qun 3, Tp. H6 Chi Minh 

Din thoai: 	 (08) 38 297 147 	Fax: (08) 38 229 778 

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chu'ng khoán Vit Nam (VSD) 
ngày clang k cui cüng deA  lp  danh sách ngurôi sr hiru cho chtrng khoán sau: 

Ten chirng khoán: 	Co phiu Cong ty Co phn Cp niro'c Ben Thành 

Ma chüng khoán: 

Loti chirng khoán: 

Mnh giá giao djch: 

San giao djch: 

Ngãy dang k cuSi cung: 

BTW 

C6 phiu ph6 thông 

10.000 do^ng/c6 phiu 

HNX 

20/03/2018 

1. L do và miic dIch 
- To chüc Dai  hi c6 dông thuing niën nàm 2018 

2. Ni dung cIii th 
- T 16 th?c hin: 	1 co^ phiu - 1 quyn biu quyêt 

- Thñ gian thirc hin: 	8h00' Thur Näm, ngãy 19/04/2018 

- Dja dim th?c hin: 	Du kin Khách stn Thng Lçi (VICTORY) 

S6 14 VO Van TAn, Phumg 6, Qun 3, Tp. HCM 

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

1. Báo cáo cüa Hi dng quán trj dánh giá th?c trtng cong tác quãn 12 kinh 
doanh cüa Cong ty näm 2017. 

2. Dinh huáng phát trin cüa Cong ty näm 2018. 

3. Báo cáo tài chInh näm 2017 da kim toán vá Báo cáo cüa kim toán dc 
1 p. 

4. Báo cáo cüa Ban kim soát ve^ vic thAm djnh tInh hinh san xut kinh 
doanh näm 2017 cüa Cong ty. 



5. Phuang an phân phi lçii nhun, trIch lp các quy và chia co^ tirc näm 
2017. 

6. Thông qua müc thu lao HOi dng quàn trj, Ban kim soát 11am 2018. 

7. Lua chon dom vi kim toán cho Báo cáo tài chInh nãm 2018. 

8. Thông qua Quy che quân trj cong ty duçc Hi dng Quãn trj xay dung. 

9. Thông qua vic de cir, üng c1r thành viên Hi dng Quãn trj dic lp 
nhim k' 2017-2022. 

10. Mt s o^ ni diing khác (nu co). 

De nghj VSD lp va gui cho Cong ty chüng tôi danh sách ngui sâ hilu chirng 

khoán tai ngày dang k cui cüng nëu trên vào dja chi sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (bàn ciirng): Cong ty Co^ phn Cp nuOc Bn Thành - 

194 Pasteur, Phi.r?mg 6, Qun 3, Tp. H6 Chi Minh. 

- E)ja chi email nhn file dü lieu: capnuocbenthanh@vnn.vn. 

Chüng tôi cam kt nhung thông tin ve^ ngu?ii s& hilu trong danh sách sê duçc s~r 

dung diing miic dIch và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi Se hoàn 

toàn chju trách nhim tnrâc pháp lut nu có vi phm. 

No! nhân: 
- Nhis trén; 
- SGDCK Ha Nôi; 
- UBCKNN; 
- Các thành viên HDQT Cong ty; 
- Ban Kiêm soát Cong ty; 
- Liru. 

BA! DIN PHAP LUAT 
hQ tin, dóngdá'u) L — 

CONGTY 
• CÔPHA'N 

* CAP NLIÔ 

. BEN THANIJ 

HÔC'' 	GI AM n6c 



CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

TONG CONG TY CAP NTJOC SAI GON 
TRACH NHIM HUIJ HN MOT  THANH VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NIY(1C BEN TIIANH 

S& 008 /NQ-CNBT-HDQT 	7h&zhpM Hj ChiMinJi ngày 26 tháng 02 ná,n 2018 

NGHI QUYET 
Ve vic thông qua ngày dàng k cuii cüng (ngày chit danh sách c6 Mug), 

ngày 0 chfrcDi hi cô dông, các ni dung hçp Di hi cô doug vã mot S6 ni dung có 
lien quan dê gfri hoA  so' thông báo thtrc hin quyên tham dir Bi hi cô dông thtrông 

niên näm 2018 cho các co quan quãn 1 Nhà niroc theo quy djnh 

HQI BONG QUAN TRI CONG TV CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Can cü Ludt Doanh nghip dä &rçyc Qu6c HOi  thông qua ngây 26/11/2014; 

Can cir Quyt djnh s6 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa UBND TP.HCM 
ye vic phê duyt phung an vâ chuyên Chi nhánh Cap nuâc Ben Thành thuc Tong 
Cong ty Cap ni.rOc Sài GOn thãnh Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thãnh; 

Can etr Diu le T6 chc vã hot dng cüa Cong ty C6 phn Cap nuàc Ben Thành 
duçic Di hi Co dông thông qua ngày 12/4/2016; 

Can cu1r Quy che hot dng cUa Hi dng quán trj ban hành kern theo Quy& djnh 
so 033/CNBT-HDQT ngãy 21/9/2007 cüa Hi dong Quãn trj Cong ty; 

Xét Ti trmnh s6 441/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/02/2018 cüa Giám d6c Cong ty 
v vic dé nghj thông qua ngày däng V cuôi cüng (ngay chôt danh sách cô dông), ngáy 
t6 chu1rc Thti hi cô dông, the nOi  dung hp Dai  hi cô dông vã rnt so ni dung có lien 
quan dê gu1ri ho sa thông báo thire hin quyên tham dr Dti hOi  cô dông thu.r&ng niên nãm 
2018 cho các co quan quãn 1 Nhâ nuâc theo quy djnh; 

Can cfr Biên bàn kim phiu ngày 26/02/2018 ve vic kini phiu lAy kin biu 
quyt so 01 1/CNBT-HDQT ngày 22/02/2018 cüa HOi  dông quãn trj, 

QUYET NGHI: 

1. Thông qua ngày dAng k cu6i cUng (ngáy ch6t danh sách C6 dông), ngày t6 
chu1rc fi hi cO dông, các nOi  dung hop Di hOi  CO dông và mt sO nOi  dung có lien 
quan dd gu1ri h6 scr thông báo thire hin quyên tham dr Dti hi cô dông thuxing nién näm 
2018 cho các cci quan quán 1 Nhà nuOc theo quy djnh, theo nOi  dung dê nghj tai Ta 
trinh s6 441/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/02/2018 cüa Giám dôc Cong ty. 

2. Giám d6c Cong ty CO trách nhim trin khai vic gu1ri h6 scr thông báo thijc 
hin quyen tham dir Dti hOi  eô dOng thu&ng niên nAm 2018 cho các ca quan quãn l 
Nhà nuàc theo quy djnh vâi thUng nOi  dung da drnxc Hi dông quãn trj thông qua theo 
dUng các quy djnh hin hành. 

No'i nhân: 	 j1MjIQI BONG QUAN TRI 
- Thành viên HDQT Cong ty; 	 TICH 
- Thành vien BKS Cong ty; 	 /7QYCÔNG TY 
- Ban Giám dc Cong tY 	 ff( CÔPHA 
- Ké toán truàng Cong ty; 	

* CAPNLIÔC : 
= Law VT, HDQT. 	 BEN THAR V 

0 1 

1? ham Thi Thanh Van 


