
CONG TV CO PHAN CAP NIJ'OC BEN TIIANH CONG HOAXA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hinh phüc 

S& 0247 /CNBT 

V vic cong b thông tin ngày däng k 
cuôi cüng (ngay chôt danh sách cO dong) 
th?c hin quyên tham dir Dti hti cô dông 

thu?ng niên näm 2020 

Th2uzhpháHChIMinJi, ngàyll tháng02nàm2020 

KInh g1ri: 
- Uy ban Chirng khoán Nba nuàc; 
- Si Giao djch Chirng khoan Ha Ni. 

1. Ten Cong ty 

2. Tru sr chInh 

3. Dién tho.i 

4. Fax  

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

(Ma chü'ng khoãn: BTW) 

194 Pasteur, Phung 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

:(08)38 297 147-38 272 990 

(08) 38 229 778 

5. Ngurôi thiyc hin cong b thông tin: 

- Hç và ten : NGUYEN THANH PHUC — Giárn dc Cong ty 

- Dja chi : 611/57E Diên Biên Phü, Phuing 1, Qun 3, TP. H ChI Minh. 

- Din thoti 

+Didng :0913926614 

+Caquan :(08)38234723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Loai thông tin cong b: 

LI24h LI72h LII Yêu cu IBtthi.ring LIDjnhk' 

7. Ni dung thông tin cong bô: 

Cong ty C phAn Cp nuOc Bn Thành thông báo ngày dang k cui cüng (ngay 
chôt danh sách cô dông) thirc hin quyên tham d%r Dui hi cô dOng thuong niên nAm 
2020, cu the nhu sau: 

1. Ngày däng k cuM cüng (ngay ch& danh sách c dông): Ngày 19/3/2020. 

2. L do 

3. Ni dung cii th 

- T lê thuc hiên 

- Thai gian th?c hin: 

- Dja dim th?c hin: 

T chirc Dti hi c dOng thu6ng niên näm 2020. 

1 c phiu — 1 quyn biu quyét. 

8h00Thfr Ba, ngày 21/4/2020. 

D? kin tai  Khách sn Thng Lçi (VICTORY) 

S 14 VO Van Tan, PhiRnig 6, Qun 3, TP.HCM. 



tIC HIN CBTT  - 
MOOC 

- Ni dung hop: 

1. Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v cong tác quãn trj Cong ty näm 2019. 

2. Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm dinh tinh hInh san xuAt kinh 
doanh näm 2019. 

3. Báo cáo tài chInh närn 2019 d kirn toán và Báo cáo cüa kim toán dc lap. 

4. Phuong an phân ph6i lçi nhun, trjch 1p các qu và chia c tüc nàm 2019. 

5. Djnh huong phát trin và K hoach san xut kinh doanh näm 2020. 

6. Lira chon dcm vi kirn toán cho Báo cáo tài chInh näm 2020. 

7. Thông qua mirc thu lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát näm 2020. 

8. Thông qua vic b sung, siira di Diëu 1 Cong ty. 

9. Thông qua vic b sung, sira di Quy ch quân trj Cong ty. 

10. Mt s ni dung khác (nu co). 

8. Thông tin nay dã thrçc cong b6 trên trang thông tin din tir cüa Cong ty C phAn Cp 
nuâc Ben Thành vào ngày 11/02/2020 ti du?ng dn: www.capnuocbenthanh.com. 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim trrnrc pháp lust ye ni dung các thông tin dä cong bO./. 

* DInh kern: Thông báo s /TB-CNBT-KTTC ngày 11/02/2020 cUa Cong ty 
Co phân Cap mrâc Ben Thành. 

Noi nIân: 
- Nhu' trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán truông Cong ty; 
- Ltni: VT, TC-HC. 

Nguyn Thành Phüc 



TONG CONG TY CAP NUOC sAi GON 
TRACH NHIM HUU HIN MQT THANH VIN 

CONG TY cO PHAN CAP N!fOC BEN THANH 

Mu 07/THQ 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tçr do - Hnh phüc 

S 246 /TB-CNBT-KTTC Tp. H ChI Minh, ngày 44 tháng o Znáin 2020 

THÔNG BAO 
V ngày däng k cui ciIng d thjrc hin quyn 
tham thy Diii hi cô dông thtrô'ng niên nãm 2020 

KInh gfri: Trung tam Liru k Chirng khoán Vit Nam 

Ten T chiirc phát hành: Cong ty C phân Cap nu'&c Bn Thãnh 
Ten giao djch: BEN THANH WASUCO JSC 

Trus&chInh: 194 Pasteur, Phu&ng 6, Qun 3, Tp. H ChI Minh 

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

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Ltru k Chtung khoán Vit Nain (VSD) 
ngày däng k cui cñng d 1p danh sách ngtrô'i so' hfru cho chirng khoán sau: 

Ten chüng khoán: C phiu COng ty C phân Cap nu*c Ben Thành 
Ma chuxng khoán: BTW 

Loai chirng khoán: C phiu phô thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

San giao dch: HNX 

Ngày däng k' cui cling: 19/03/2020 

1. L do và muc dIch 
- T chlic Dai  hi c dông thuô'ng niên näm 2020 

2. Ni dung ci the 
- T' 1 thrc hiên: 1 c phiu — 1 quyn biu quyM. 

- Thai gian thirc hin: 8'00' Thir Ba, ngày 21/04/2020. 

- Dja dim thrc hin: Di,t kin Khách san  Thng Lqi (VICTORY) 

S 14 VO Van Tan, Phuàng 6, Qun 3, Tp. HCM 

- Ni dung h9p: Thông qua các ni dung sau: 

1. Báo cáo cüa Hi dng quán trj v cong tác quán tr COng ty nAm 2019. 

2. Báo cáo cüa Ban kim soát v viêc thm dinh tInh hInh san xu,t kinh 
doanh nàm 2019. 

3. Báo cáo tài chInh näm 2019 dã kim toán và Báo cáo cüa kiêm toán dc 
1 p. 

4. Phixang an phân phi lçii nhun, trIch 1p các qu và chia c tirc näm 2019. . 
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5. Djnh huâng phát trin và K hoch san xut kinh doanh nàm 2020. 

6. Lira chon don vi kim toán cho Báo cáo tài chInh nám 2020. 

7. Thông qua mirc thu lao Hi dng quail trj, Ban kim soát näm 2020. 

8. Thông qua vic b sung, sira di Diu 1 Cong ty. 

9. Thông qua vic b sung, s1ra di Quy ch quãn tr Cong ty. 

10. Mt s ni dung khác (nk co). 

D ngh VSD 1p và gri cho Cong ty chüng tôi danh sách ngui s hü'u chiirng 

khoán ti ngày däng k' cui cüng nêu trên vào da chi sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (bàn crng): Cong ty C phn Cp nrnic Bn Thành — 194 

Pasteur, Phung 6, Qun 3, Tp. H Chi Minh. 

- Dja chi email nhn file d 1iu: capnuocbenthanh@gmail.com  

Chiing tôi cam kt nhi3ng thông tin v nglxi s hüu trong danh sách së duqc sü 

ditng dung mic dIch và tuân thu các quy dnh cüa VSD. Cong ty chiiing tôi s hoàn toàn 

chju trách nhim tnxc pháp 1ut nu có vi phm. 

Noinhân:  
- Nhu trên; 
-SGDCKHàNôi; 
- UBCKNN; 
- Các thành viên HDQT Cong ty; 
- Ban Kiêm soát Cong ty; 
-Lu'u. 

NGTJiI DAI DIN PHAP LUiT 
 t' kj, hQ ten, dóng du) 

CÔNGTY 

('
CÔPHAN 

i * CAP NUCC 
\\ THANB 
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