
CONG TY CO PHAN CAP NIXO'C BEN THANH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip — Ttr do — Htnh phñc 

S: 10 4 /CNBT-TCHC Thànhphô'H ChIMinJ'z, ngày27tháng4nthn 2021 
Ye vic cong bO thông tin ngày däng k) CUÔi cOng 

dé thirc hiên quyên trá cô trc bring tiên rnt nãm 2020 
(diêu chinh thO'i gian chi trã cO tiirc cho cO dông chua luu k) 

KInh gfri: 
- Uy ban Ch(rng khoán Nhà nu'âc; 
- S Giao djch Chtirng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

(Ma chii'ng khoán: BTW) 

2. Tru s chInh : 194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Quân 3, TP. H ChI Minh 

3. Diên thoai : (028) 38 297 147-38 272 990 

4. Fax : (028) 38 229 778 

5. Ngirô'i thi'c hin cong b thông tin: 

- Ho và ten : NGUYN DOAN XA — Giárn dc Cong ty 

- Dja chi : Sé 6 duO'ng s 4A, p 2, Xä BInh Hung, Huyn BInh Chánh, TP. 
Ho ChI Minh. 

- Diën thoai 

+ Di dng :0903951071 

+ Ca quan : (028)38 234 723 

- Fax : (028) 38 229 778 

6. Loi thông tin cong b: 

L124h E172h LI Yêu can Bt thurng LII Djnh k' 

7. NQi dung thông tin cong b: 

Ngay 23/4/2021, Cong ty C phn Cp nithc Bn Thành dã cOng bô thông tin ye 
ngay däng k cuOi cüng dê thrc hin quyên trã cO tt'rc bang tiên rnt nàrn 2020. Theo do, 
dôi vói nhü'ng cO dOng chu'a lam thu tic luu k: 

• Tr ngãy 14/6/2021 dn ngày 30/6/2021: c dOng nhn c ti1c ti Cong ty 
ChiIrng khoán Ngn hang DOng A. 

• Tr ngày 15/7/202 1: c dOng nhân c tirc ti COng ty Co phn Cap nuOc Ben 
Thành. 

Tuy nhiên, Trung tam Luu k Chilrng khoán yêu cu thai gian chi trã CO tcrc cho Co 
dong chua k nhn ti COng ty Chirng khoán Ngân hang Dông A và Cong ty CO phân 
Cap nuâc Ben Thành can phãi nOi tiêp nhau. 



NGUI THIXC HIN CBTT 
'789; MDOC 
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guyen Doan Xa 

T\To'i nhân: 
- Nhu' trên; 
- Thành viên I-IiDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe COng ty; 
- Ké toán truOng Cong ty; 
- Luu: VT, TCHCr 

Do vy, Cong ty C phn Cp nithc Bn Thành cong b6 thông tin ngày dang k cu6i 
cUng d thirc hin quyn trã c tcrc bang tiên mat  närn 2020 (dieu chinh thi gian chi trâ 
cô tirc cho cô dông chu'a kru kg): 

Ten chü'ng khoán: C phiu Cong ty C phn Cp nuc Bn Thành 

M chng khoán: BTW 

Loi chirng khoán: Cë phiu pM thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

San giao djch: HNX 

Ngày dang k cuôi cüng: 14/5/2021 

1. L do và mi1c dich 

- Trã c tñc bang tin mat  nãrn 2020. 

2. Ni dung ciii th 

Trà c6 tirc bang tiên mat 

- TS'  l thijc hiên: 

+ Dôi vâi c phiu pM thông: 13%/cè phiu (01 c phiu duçc nh.n 1.300 dMg). 

- Thii gian th1rc hin: Ngày 14/6/202 1. 

- Dja dirn thixc hin: 

+ Déi vâi chirng khoán luu k: Nguô'i sâ hiu lam thu t1ic nhn c t1rc tai  các thành 
viên kin k nyi ma tài khoán luu k. 

+ Di vâi chirng khoán chua luu k: 

• Tr ngày 14/6/2021 dn ngày 09/7/2021: c clông nhn c ti'rc tai  Cong ty 
Chiimng khoán Ngân hang Dông A. 

• Tr ngày 12/7/202 1: c dông nhn c t11c ti Cong ty C phan Cp nuâc Bn 
Thành. 

(Cd dông nhan cd tic vào các ngày lam vic trong tucn, xuá't trInh sd cd dông và 
CMND,). 

8. Thông tin nay •dã duc cong M trên trang thông tin din ti:r cüa Cong ty C phan Cp 
nuac Ben Thành vào ngày 27/4/2021 tai  du'O'ng dan: www.capnuocbenthanh.com  

Chüng tOi xin cam kt các thông tin cong M trên day là dung sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhirn tru'ó'c pháp lust  ye ni dung các thông tin dã cong bô. 

* DInh kern: Ngh quyt Dai  hi c dông thumg niên nãm 2021 + Thông báo sé 
1058/TB-CNBT-KTTC ngày 27/4/2021. 



TONG CONG TY CAP NU'dC sAi GON CONG HOA XA HOI  CHIJ NGHIA WeT  NAM 
TRACH NHIM HU HN MÔT THANH VIN Doe 1p T'i do phüe 
CONG TY CO PHAN CAP NTJ'UC BEN THANH 

S6: 1058 /TB-CNBT-KTTC Tp.Ho' ChI Minh, ngày 27 tha'ng 4 nthn 2021 

THÔNG BAO 
V ngày däng k cui cñng d thi'c hin quyên trã ci tfrc bng tiên mt nàm 2020 

KInh gfri: Trung tam Lu'u k Chfrng khoán Vit Nam 

Ten T chtrc phát hành: Cong ty C phn Cap nu'O'c Bn Thành 

Ten giao djch: BEN THANH WASUCO JSC 

Tru s& chInh: 194 Pasteur, PhuO'ng VO Thj Sáu, Qun 3, Tp. H 

ChI Minh 

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

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Luti k Chfrng khoán Vit Nam (VSD) 
ngày däng k d1161 cing d 1p danh sách ngu'O'i sO' hfru cho chfrng khoán sail: 

Ten chirng kJioán: Co phiu Cong ty C phn Cp nithc Bn Thãnh 
Ma chirng khoán: BTW 

Loai chi'rng khoán: C phiu pM thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

San giao djch: HNX 

Ngay däng k cui cUng: 14/05/2021 

1. L do và muc dIch 

- Trâ c ti[rc bang tin rntt näm 2020. 

2. Ni dung ci th 

Trá Co tc bcng tiên int 

- T Iê thuc hiên: 

+ Di vOi c phiu ph thông: 13%/cs phiu (01 c phiêu di.xp'c nhn 1.300 
dng). 

- Thai gian thirc hin: Ngày 14/06/2021. 
- Dja dirn thixc hiên: 

+ Di vi chñng khoán luu k: Nguôi sO' hti'u lam thu tiic nhn c ttrc tti các 
Thành viên hxu k noi mO' tài khoãn Ii.ru k. 
+ DM vO'i chñng khoán chua Iu'u k: 

• Tr ngày 14/06/2021 dn ngày 09/07/202 1: c dông nhn c tirc t?i  Cong 
ty Chrng khoán Ngân hang Dông A. 

• Tr ngày 12/07/2021: c dông nhn cè tiirc ti COng ty C phan Cp rnrO'c 
Bn Thành. 
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BONG QUAN TRJ 
n, dóng dO'u) Lx,- 

(Co dông nhn cO tc vào cOc ngày tam vic trong tudn, xudt trInh s co dOng 
và Can cu'ó'c cOng dan hoic CMI\TD). 

Cong ty chüng tôi cam kt dä thanh toán ht các khoán nç' và các chi phi dóng 

qu và chu hoàn toàn trách nhirn truóc pháp lut nu khiu kin phát sinh do chua 

thanh toán các khoàn nçi và chi phi khi dóng qu theo quy djnh. 

B ngh VSD Ip và gü'i cho Cong ty chñng tôi danli sãch ngirô'i s hü'u 
chñ'ng khoán tii ngày dãng k cui cüng nêu trên vào dIn  chi sail: 

- Dja chi nhn Danh sách (bàn cirng): Cong ty C phn Cp nufic Bn Thành — 

194 Pasteur, Phu'ng VO ThI Sáu, Qun 3, Tp. Ho ChI Minh. 

- Dja chi email nhn file dfl' 1iu: capnuocbenthanhgmai1.corn. 

Chüng tôi cam kêt nhüng thông tin v ngu*i s& hfru trong danh sách së 
du'yc sü' ding dñng nu1c dIch và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng 
tôi së hoàn toàn chju trách nhim tru&c pháp 1ut nu có vi phm. 

Thông báo nay du'c thay th cho Thông báo s 1031/TB-CNBT-KTTC ngày 
23/04/2021. k 

No'i nhân:  
- Nhu trén; 
- SGDCK Ha Nôi; 
- IJBCKNN; 
- Các thành viOn HDQT Cong ty; 
- Ban Kiêm soát Cong ty; 
- LLIU. 

* Tài lieu dIn/i kern:  
- Ngh quyêtD?i hi cô dOng nam 2021. 
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C CONG HOA xA HOI CHU NGHLA VIiET NAM 
Bc1ip-Tirdo-Hanh phüc 

ThànhphH ChIMinh, ngày 23 tháng 4 nám 2021 

NGHI QUYET 
BI HQI cO BONG THIXNG NIEN 2021 

CONG TY cO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

 

Can ci.r: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, cO hiu 1irc ngày 01/01/2021; 

- Lut Chirng khoán s 54/2019/QH14, Co hiu 1rc ngày 01/01/2021; 

- Diu lé T chirc và hoat dng cüa Cong ty; 

- Quy ch Hot dng cüa Hi dng quãn trj Cong ty; 

- Nôi dung và k& qua cuc h9p thixO'ng niên 2021 cüa Dti hi dông c dông 
Cong ty Co phân Cap rnrâc Ben Thành, 

QUYET NGHI 

Thông qua Báo cáo cüa Hôi dng quãn tr v cong tác quán trj Cong ty näm 
2020 (theo tài lieu dinh kèm), vO'i các chi tiêu chü yêu nhu sau: 

 

Diu 1. 

srr ciiitieu 
tlflh 

mrn 
lijen 
nàm 
2019 

(dä Iiu 
i. 

hôitô) 

Kêt qua SXKD 
nam 2020 T lê % thur hen 

Kê 
hoach 

Tiyt 
hien 

SovOi 

hoach 
nam 
2020 

Sovói 
thu 
hen 
nam 
2019 

1 2 3 4=3/2 5=3/1 
1  Sânhrçngntrâcrnuasi Triurn3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 
2  Sn lixçng nuâc êu thçi Triéu rn3  40.188 36,000 36,012 100,03 89.61 
3 

 nrn9c 

Tngdoanhthubanhangva 
cung cap djch vu 

Trong do: Doanh thu tin 

Tiiu 

dOng 

470.308 

464.549 

457.300 

453.000 

457.252 

452.113 

99,99 

99,58 

97,22 

97,11 

4  Tlthixcthudu'ongnien % 98,86 100 98,89 - - 

5 

 sch 
T' Iê ho dan dtrcc cp nu'óc % 100 100 100 - - 

6 T Iê nuc th.t thoát bInh 

quan nârn 
% 26,02 24,00 22,00 - - 

Ngh/ quyt DHCD thu&ng n/en nOni 2021 Cong Cphn Cp nu'Oc Bn Thành (BTW) 1 



sf1' Chitiêu 
JJonvi 

tinh 

Thy 
hêii 
näm 
2019 

(dã diêu 
chinli 
hôitô) 

Kêt qua SXKD 
näm 2020 

T' 1 % th hen 

Kê 
hoich 

Thur 
hin 

Sovój 

hoach 
nm 
2020 

Sovói 
thuv 
hiên 
näm 
2019 

1 2 3 4=3/2 5=3/1 

7 Lçñ nhuninrâcthuê Triu 
dng 

44.908 
(*) 

40.000 '1'1.117 110,29 98,24 

8 Cthc %/rnnh 
giá 

12 12 13 - - 

(*) Theo kê't qua cia Kiein toán Nhà nc&c Khu vcc IV tqi Thông báo sd 

660/TB-K V IV ngày 3 1/12/2020, lçti nhun tncó'c thuê nàrn 2019 dã diê'u 

chinh hôi to tic 39.704 triu dông thành 44.908 triu dOng (tang 5.204 triu 

dong,). 

Thông qua Báo cáo cüa Ban kirn soát v vic thrn djnh tInh hInh san xut 
kinh doanh nam 2020: báo cáo két qua hot dng cüa Ban kiêrn soát narn 

2020 (Theo tài lieu din/i kern,). 

Diêu 3.  Thông qua Báo cáo tài chInh nãrn 2020 d kim toán và Báo cáo cña kim 

toán dc 1p ('theo tài lieu dinh kern,). 

Thông qua vic trIch 1p các qu và chia c trc tr 1i nhun sau thu nãrn 

2020 theo t& trInh dinh kern,). Cii the, các chi tiêu trIch 1p qu và chia cô 

trc nãrn 2020 nhu sau: 

1.  Qu du. lu phátlriCn 10.774.194.060 dông, chiêrn t 1: 30,00 % 

2.  Qu khen thuô'ng 4.934.900.000 dông, chiêm t' 1t: 13,74 % 

3.  Qu thu'Oig ngu,Oi qun l" côngly 3 88.800.000 dng. chiêm t 1: 1,08 % 

4.  Chia cô tiirc cho cô dông 12.168.000.000 dng. chiêm t' 1: 33,88 % 

(13% rnênh iá) 

D. Lçi nhuii con lii 7.648.086.139 dông, chiêrn t' iC: 2U30 % 

Cong 35.913.980.199 dông 100 % 

Diu 5. 

1. Thông qua Djnh hu'âng phát trin và K hoch san xut kinh doanh nãm 
2021 (theo tài lieu dInh kern) vói rnt so chi tiêu kê hoch kinh doanh 

chü yu nht.r sau: 

Diêu 2.  

Diêu 4.  

Nghi quy/i DHCD thuOng niên narn 2021 — Cong ly Cphcin Cp nicóc Bn Thành (BTW) 2 



iT 
Các clii tiêu chñ yu Don vj tInh Thn hin 

n'im 2020 
Kê hoich 
nim 2021 

T 1 tang 
trumgnàm 
2021 so vói 
näm 2020 

(%) 
(1) (2) 3) 4=3Y2) 

uoIiêuthu Trium3 360i2 

Tiiudng 

37,000 102,7 
2 Doanhthutinnm5t 452.113 491.703 108,8 
3 .  ththugongniên % 

4 Gn mói ding h nrn5t Cái 165 100% thu 
câu ld*h 

hang 

- 

5 T 1 h dan sfr dmg nrn5t 
sch 

% 100 100 - 

6 T lê that thoát nuoc blnh % 22,00 21 - 

_1Py. 
7.1 V6nvay Met - 0 - 

- ........ 7  Giãtijgiãingân Triudng - 
-- -- 0 . - 

_2 .... 

............................................ - _•.____. 

-15.319 - 

Met 

12.567 93.061* 

7.3 V,n duavào chi phi smn xut - 5.0 10 - 
Giatnaingän - 

-.----.... ,— 

Tnêudông 
...— 

8416 20746 - 
7.4 Casvtcht Met - - - 

Giá lrj giii ngãn Triu dng 436 2.500 - 

.......... 

%lrnënh giá 9 C tuc 13 Dçr kin 13 - 

* Trong do, các cong trinh chuye2n tiê'p nàm cü có khO'i lu'çrng là 10.689 m 
và giá trj giái ngán là 75.862 triçu dOng. 

2. Dai  hi dng c dông üy quyn cho Hi dng quàn trj xern xét diu chinh 
cac chi tiêu sãnxuât kinh doanh chü yêu va các giãi pháp cho phü hçip vâi 
tInh hInh thirc tê trong närn 2021. 

Diu 6.  Thông qua viêc Iua chon do'n vj kirn toán cho Báo cáo tài chInh nãm 2021 
(theo TO' trinh dInh kèin tài lieu). 

Nghj quyê't DHC'D thuàng rzien nOrn 2021 — Cong i Cphdn G'd'p nuó'c Bé'n Thành (BTW) 3 



Diu 7. Thông qua imi'c thu lao Hi dng quán' tri, Ban kirn soát, Ngui phi trách 
quán trj/ Thu k HDQT nãrn 2021 (theo T& trInh dInh kern tài lieu), ckl the 
nhu sau: 

- Thành viên HDQT 6.000.000 dng/ngui/tháng. 

- Thành viên BKS 3.500.000 dng/ngu'i/tháng. 

- Ngithi phi.i trách quân trj/Thu k HDQT : 3.500.000 dhng/ngtthi/tháng. 

- Rieng Chü tjch HDQT, Tri.thng BKS do darn nhan cong tác chuyên trách 
nên không nhn thu lao. 

Diêu 8. Thông qua vic phê duyt ban hành Quy ch hott dng c1ia Ban kirn soát 
Cong ty theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip nãrn 2020 theo T& trInh dinh 

kern tài lieu,). 

Diu 9. Thông qua vi'c u quyên cho Hi dông quãn tr thurnig thão. quyet dnh k 
kCt FIçp dông mua ban si nu'àc sach  närn 2021, närn 2022 gifla Cong ty và 
Tong COng ty Cap nuâc Sài GOii — TNHH M.TV 'theo T& irInh dInh kern tai 

lieu). 

Diêu 10. Trên co s nh€tng nOi  dung báo cáo, Di hOi  dông cô dông thng nht thông 
qua vic ghi nhn Cong ty triên khai thiic hindông b Diêu 1 to chcrc va 

hoat dOng, Quy chê quan in Quv chê hoat dông cua HDQT Quy chê hoat 
dng cia BKS và Quy chC cong bô thông tin ca Cong ty theo quy dtnh  hin 
hành, sóm trInh tai Dai hi cô dOng thixOng niên närn 2022. 

Diêu ii.  Thông qua vic rnin nhim chirc danh Thành viCn Hi dng quãn tr c1ia 
Ong Trân Quang Minh Va Ong Nguyen Thành Phic., kC tr ngày 23/4/2021 và 
Dai hi cô dông tiên hành bâu bô sung hai thành viên Hi dOng quán trj 
(theo T& trInh dinh kern tài liu. 

Diu 12. Thông qua kt qua bAu b sung thành viên Hi dông quân trj nhirn k' 2017 
— 2022 và trüng cir lam thành viên Hi dong quãn trj, ci the nhu sau: 

1. Ong Nguyen Don X 

2. Ba Nguyn Thj Bão Châu 

Dng th?ñ, Hi dMg quán trj rnin nhirn chüc danh Giárn dôc Cong ty d6i 
vii Ong Nguyn Thành Phüc và bô nhim ông Nguyen Doãn Xä giü chiirc vi 
Giárn doe, ngi.thi dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty. 

Diu 13.  Nghj quyt nay dã duçic Di hi dông c dOng thông qua và cO hiu lirc k 
t1r ngày k. Giao Hi dông quàn trj Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành 
to chrc triên khai thirc hin Nghj qu êt cña Dai  hi. 

G THUONG NIEN 2021 
NGQUANTR! 

Phm Thj Thanh Van 
Nghj quyét DHCD 11wd71g niên nñ/n 2021 — Cong ly Cdphcin Cp nwóc Bln Thành (BTW,) 4 
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