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Dôclãp—Tu'do—Hanh phiic 

S6: 303.0 /CNBT-TCHC 
c ao djch h dng vói Tang Cong ty C.p nuOc 

Sal Gàn—ThIIIIMTV(tôchirccO 03 thanhviên 
lam ngtxñ dii ditn von gop tharn gia vào Hi dông quan iii 

ti Cong ty Co phân Cap nuc Ben Thành) 

Thànhphó'H Chi Mirth, ngrj1ththig  11 nn 2020 

KInh giri: 
- Uy ban Chirng khoán Nlià nuâc; 
- Sâ Giao djch Chiirng khoán Ha Ni. 

1. Ten Côngty : CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

(Ma chü'ng khoán: BTW) 

2. Tm sO chInh : 194 Pasteur, Phung 6, Quin 3, TP. Ho ChI Minh 

3. Biên thoai : (08) 38 297 147 — 38 272 990 

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Ngu*i thrc hin cong b thông tin: 

- Ho và ten : NGUYEN THAN}1 PHUC — Giárn doe COng ty 

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

- Diên thoai 

+Didng :0913 926614 

+Caquan :(08)38234723 

-Fax :(08) 38 229 778 

6. Loii thông tin cong bô: 

III 24h 72h fl Yêu cu iBtthu'ng LI Djnhk' 

7. Ni dung thông tin cong b6: 

Can cir Nghj quy& s6 4 /NQ-CNBT-HDQT ngày,i71 1/2020, Hi dng 
quãn trj Cong ty C phn Cp nuàc Ben Thành a chap thun thông qua vic kkêt Bàn 
thoà thun ye Hçp dông rnua ban si nuâc sch k' 11 nãrn 2020, Phi liic hp dông diêu 
chinh giá rnua ban si nixâc sch tr k' 7 den k' 10 närn 2020 vâi Tong Cong ty Cap nuâc 
Sài GOn — TNHH MTV (t chüc có 03 thành viên lam ngui dai  din von gop tharn gia 
vào Hi dông quãn trj tai  Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành). 

8. Thông tin nay dä duc cOng b trên trang thông tin din t1r cüa Cong ty C phAn Cp 
nuó'c Ben Thành vào ngay711/2020 ti duOng dan: www.capnuocbenthanh.com  



No'i n/ian: 
- Nhr trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giárn dôc COng ty; 
- Kê toán tru0ng Cong ty; 
- Lu'u: VT, TC-HC..,-- 
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'Nguyen Thành Phñc 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dctng sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhirn truc phãp 1u.t ye ni dung cãc thông tin dà cong bô. 

* DInh kern: Nghj quyt s 44 /NQ-CNBT-HDQT ngàyj5711I2O2O cüa Hi dng 
quàn trj Cong ty Co phân Cap nithc Ben Thành. 



TONG CONG TY CAP NUOC SiGN 
TRACHNHIEM HUIJ HANMTTI-IANHVIEN 

CONG TY CO PIIAN CAP NU'OC BEN THANH 

S& 4 t /NQ-CNBT-HDQT 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA V1IlT NAM 
Dc lap - Tiy do.- Hnh phñc 

ThhphiH ChIMinh, ngàyJ157h6ng  11 nàm 2020 

NGH! QUYET 
Vê vic k kêt Phii lçic h ding diu chinh giá rnuas nin5t stch tn k3i 7 den k 10 näm 2020, 

Hçp dông mua ban si nut sch (qua dông ho tong) k' 11 näm 2020 

HO! DONG QUAN TR CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 

Can ciii Lut Doanh nghip dä duçic Quc Hi thông qua ngãy 26/11/2014; 

Can ciii Quyt djnh s 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa Uy ban nhân dan 
TP.HCM ye vic phê duyt phuong an và chuyên Chi nhánh Cap nu'O'c Ben Thành 
thuc Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn thành Cong ty Co phân Cap nucirc Ben Thành; 

Can ciii Diu 1 To chuiic Va hot dng cüa Cong ty C phân Cap nu,ó'c Ben 
Thành du'çic Di hi Co dOng thông qua ngày 28/5/2020; 

Can ciii Quy ch quãn trj hin hành cüa Cong ty C phin CAp nuc Ben Thành 
duçc Dui hi cO dOng thông qua ngày 28/5/2020; 

Xét Th trinh s 2872/TTr-CNBT-KTTC ngày 09/11/2020 cüa Giárn dôc Cong 
ty ye vic xin kiên dê k kêt Phii 1iic hp dông diêu chinh giã rnua si nu'Oc stch ti1 k' 
7 den k' 10 närn 2020, Hop dông rnua bàn si fl'JGC s.ch (qua dOng ho tong) k3i 11 närn 
2020; 

Can ciii kt qua biu quyt cüa các thành viên Hi dng quán trj tai  Phiên hQp 
thu 12 (Nhirn k' 2017 -2022) vào ngày 19/11/2020, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. 

1. Thông qua vic kkt Bàn thoâ thun v Hcip dng rnua bàn si nu'c sch k' 
11 nãrn 2020, Phii hjc hgp dông diêu chinh giá rnua ban si nu'ó'c sach  tiir k' 7 den kS'  10 
närn 2020, vol don gia rnua ban 5 850 dônglm3  cua khOi luong nuoc duoc ghi nhân 
t.i dông ho tOng nguOn, dOng ho tãch rnng, dOng ho khãch hang duqc xern là dông ho 
tong do dêrn khOi hxng nuâc cap cho khách hang cüa Cong ty xác djnh, theo dê ngh 
ti T trInh so 2872/TTr-CNBT-KTTC ngày 09/11/2020 cña Giárn dOc COng ty. 

2. Hi dOng quãn trj u' quyên cho Giárn dc COng ty xern xét dê k kêt các 
Bàn thoã thun, Hap dOng rnua ban si nuc s.ch các kS'  kê tiêp, theo dung ni dung 
Bàn thoà thu.n và Hgp dông rnua ban si nuâc sach kS' 11 nãm 2020. Khi cO SI thay 
dOi (dieu chinh) khãc v8 don giá rnua ban, Giárn dOc COng ty se trInh Hi dOng quân 
tn xern xét. 

Wghf qui'ëi f-Ic51  dting quan trf - Phiên hop thYr 12 (Nhh/in k'? 2017 2022) 
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No'i n/ian: 
- Nhu Diéu 2; 
- Ban kiêrn soát Cong ty; 
- Dãng iiy, Cong doàn, Doàn TN; 
- Các phOng, ban, di Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 
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Biu 2. Các Ong (Ba) thânh viën Hi dng quãn trj, Giárn doe, Phó giárn dOe, 
Kê toán truOng Cong ty có trách nhim thi hànli nghj quyêt nay.!. 

Phtm Thi Thanh Van 

gh/ quvël I-ft31 doug quOii iii - Phién hç'p thi'r 12 (Nhirn kj) 2017-2022,) 



TONG CONG TY CAP NUOC SAI GON 
TRACH NBIM HCrU HJN MQT THANH VN 

CONG TY cO PHAN CAP N1YC BEN TIJAMI 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ti do - Hnh phác 

S: 28 72/TTr-CNBT-KTTC Tp.HCM, ngày og' tháng 11 näm 2020 

T TRINH 
V viéc xin kiên dê k kt 

Phii 1iic hçrp dông diêu chinh giá mua si nuc sach tu k 7 den k 10 nàm 2020, 
Hçrp dông mua ban si rnróc sch (qua dng ho tng) ki 11 11am 2020 

KInh gfri: HQI BONG QUAN TRI 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BN THANH 

Tir d&u nàrn dn nay (tr k' 01 dn k' 10 närn 2020), Cong ty C phn Cap nijóc 
Bn Thành (Cong ty) dà k các hp dông mua bàn si fllthC sach  vài Tong Cong ty Cap 
rnr6c Sài GOn (Tong Cong ty) vó'i dan giá tarn tInh là 6.027,77 dOng/m3. 

Tuy nhiên, ngày 06/11/2020 Tng COng ty gi:ri van bàn s 3807/TCT-KDDVKH 
ngày 06/11/2020 ye vic diêu chinh don giá ban si nuc sch nám 2020 giUa TOng cOng 
ty và COng ty CP Cap nuâc Ben Thành (dInh kern Hgp dOng rnua bàn si nuc sch k' 
11/2020 và Phi liic hcp dOng diêu chinh dan giá rnua bàn si nithc sach  k' 7 den k' 10 
nArn 2020) vâi các ni dung nhu sau: 

I. L do diu chinh. 

Do ãnh hu&ng cUa djch bnh Covid 19 nên san lucmg nuOc tiêu thii cüa COng ty 
tix tháng 04/2020 dn nay giàrn dáng kê, do do së khOng the hoàn thành dirge các chi 
tiêu san xut kinh doanh (trong do CO chi tiêu doanh thu và lçii nhun) so vâi kê hoch 
dâi dê ra. 

Can cir Khoàn 4.4 Diu 4 cüa Hçip dng mua ban si nuO'c sch: "Trong th&igian 
thi!c hin hcip do'ng, Ben A së tinh toán lçii dcrn giá cho phv' hcip vói tInh hInh thicc tê" 

VI vy, d chia sé khO khàn vái COng ty b&i l do bt khã kháng, hai ben cing 
thoâ thun diu chinh dan giá rnua bàn si nurc sch närn 2020. 

II. Ni dung diu chinh: 

1. V Ban thOa thun và hçrp dng mua ban s nu&c sch k' 11 nãm 2020 

Hal ben thng nht Hgp dng rnua bàn si rnxc sch k' 11 nãrn 2020 tip tic k 
thtra cáo ni dung dã dirge the hin trong Hgp dOng mua bàn si nirâc sach  närn 2020. 
Tuy nhiên, hai ben thOa thun diêu chinh Biêu 04 - Bo'n giá mua ban; các diêu cOn li 
dirge giü nguyen, chi tiêt cii the nhu sau: 

Ni dung Hçrp dng chua diu chinh B ngh sfra di b sung 

4.1 on giã mua ban cüa khi lugng nu&o 
diroc ghi nhân thông qua cáo dOng hO 
tOng nêu tai Khoan 1.1.1, 1.1.2,1.1.3.1 
Diêu 1 cua hap dOng nay la 6 027,77 
dtrngIm. 

4.2 Dan giá mua bàn ciiia khéi luçing nuOc 

4.1 Dn giá mua ban cüa khi lugng nuOc 
dirge ghi nhn thông qua cáo dông hO 
tOng nêu ti Khoân 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1 
Diêu 1 cua hop dông nay la 5 850 
dng/m. 

4.2 Dan giá mua ban cüa khôi hrgng rnrrc 

LI 
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Ni dung Hç'p dông chu'a diu chinh D nghj sfra di b sung 
drcc ghi nhn thông qua các dng hè dugc ghi nhn thông qua các dng h 
tong neu ti Khoãn 1.1.3.2 Dieu 1 cüa tng nêu ti Khoàn 1.1.3.2 Diêu 1 cña 
hçp dOng nay ducc tInh bang 70% (bay hcp dng nay thrcc tInh bang 70% (bay 
muai phân tram) giá ban bInh quân áp muoi phân tram) giá ban binh quân áp 
diing cho khách hang cüa Ben B xác ding cho khách hang cüa Ben B xác 
djnh, ti th6 diem ghi nhn khOi luçing djnh, ti thOi diem ghi nhan khOi li.rcmg 
nuc mua ban cüa the dOng hO nay. nuc mua ban cüa các dOng hO nay. 

4.3 Don giá nêu trên chua bao gm thu giá 4.3 Don giá nêu trên chua bao gm thug giá 
tr gia tang. trj gia tang. 

4.4 Trong thôi gian t1c hin hçp dng, Ben 4.4 Trong thôi gian thirc hin hçip dng, Ben 
A se tInh toán iai don giá cho phi hgp A se tInh toán 1i don giá cho phü hp 
vi tInh hinh thuc tê. voi tinh hinh thuc tê. 

2. V Ph Ic hqp ding diu chinh giá mua s tir 7 dn k' 10 11am 2020 

Sau khi so kêt tInh hinh thixc hin san xu.t kinh doanh và Báo cáo kt qua igi 
nhun Qu 03 näm 2020 cüa Tong Cong ty và Cong ty, hai ben cüng thoà thun diêu 
chinh giám don giá rnua ban si nucc sach  närn 2020 t1x rnirc giá cü là 6.027,77 dông/m3  
xuông mic giá rni là 5.850dông1m3, giãrn 177,77 dOng/m3; k Phii 111c diêu chinh các 
hçip dOng sau day t1i k' 07 den k' 10 närn 2020: 

- Hgp dng rnua ban Si nu'àc sch sé 3 164/HD-TCT-KDD'VKH, ngày 01/10/2020; 

- Hgp dèng rnua ban si nuóc sch s 3217/HD-TCT-KDDVKH, ngày 02/10/2020; 

- Hcp dng mua ban si nuOc sach  s 3232/HD-TCT-KDDVKH, ngày 05/10/2020; 

- Hcp dông rnua ban si nuóc sch s 3598/HD-TCT-KDD'VKH, ngày 23/10/2020. 

Chi tié't nhu' sau: 

2.1 S tin chênh 1ch do diu chinh don giá: 

K 

San lu'çrng 
mua ban 

(m3) 

Dcrn giá ap 
dung 

trong HB 
(dông) 

Do'n giá 
diêu chnh 

(dng) 

Chênh 1ch 
don giá 
(ding) 

Thành tiên 
(dng) 

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)(])*(4)  

7 3.707.367 6.027,77 5.850 177,77 659.058.632 

8 3.770.256 6.027,77 5.850 177,77 670.238.409 
9 3.695.443 6.027,77 5.850 177,77 656.938.902 

10 3.593.095 6.027,77 5.850 177,77 638.744.498 
Cong 14.766.161 2.624.980.441 

2.2 Tong Cong ty së thc hin thanh toán cho Cong ty so tiên mua ban si nithc 
sch chênh lch do diêu chinh giá rnua ban trong thi gian 15 (rnuOi lam) ngày lam vic, 
k tir ngày Phii 1iic Hgp dông diêu chinh don giá rnua ban si nuâc sach  CO hiu lijc, c11 
th nhu saw 

- Tin nuâc : 2.624.980.441 ding. 
- Thuê giá trj gia tang 5% : 131.249.022 dng. 

- Tong cong : 2.756.229.463 dông. 
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III. Be nghj phê duyt 

Can cur Nghi dinh 71/2017/ND-CP ngày 06/06/20 17 cüa ChInh phü: 

— Khoân 4 Diu 24 quy djnh: Thành viên Hç5i dông qudn trj khong thtçrc biêu quyêt 
dôi vó'i giao djch inang igi lçri ich cho thành vien do hoçc ngwài cO lien quan cia thành 
viên do theo quy dnh ci'ta Lu2t doanh nghip và Diêu l cong ty. 

Dirn b khoàn 4 và khoãn 5 Eiu 26 quy dinh: H5i dng quOn trl ch4p  thun các 
hctp dOng, giao djch cO giá frj nhO hcin 35% tOng giá trj tàisán ghi trên báo cáo tài 
chznh gdn nhát hoàc môt ty lê khac nho ho'n quy thnh taz Diêu lê cOng ty cua Co dông, 
nguài dcii din zy quyên czta cô dông sO' hi2'u trên 10% trong so cOphánphO thông cza 
cOng ty và nhng ngwd'i lien quan cza ho. 

Theo các quy dnh trên, vic k Bàn thOa thun, Hp dng và các Phui liic diêu 
chinh Hp dông rnua bàn si nuc sch nàrn 2020 gifla Cong ty và Tong Cong ty phài 
ducic Hi dông quàn trj chap thun, trong do các thành viên Hi dông quãn trj là ngi.thi 
có lien quan không du'çc tharn gia biêu quyêt. 

D hoàn thành kê hoch san xut kinh doanh nàm 2020 cüa Cong ty nhirng 
vn tuãn thu các quy dlnh  hin hành, Giám dôc Cong ty kInh dé ngh Hi dông 
quãn tn xem xét: 

1. Phê duyet d Giárn dc Cong ty trin khai k kt Bàn thoà thun ye Hç'p dong 
rnua bàn si nuâc sach  k' 11 närn 2020, Phii liic hcp dông diêu chinh giá mua bàn si 
nuâc sch tr k' 07 den ki 10 närn 2020, vó'i dan giá mua ban: 5.850 dông/m3  cUa khôi 
lung nuc duc ghi nhn tai  dông ho tOng nguOn, dOng hO tách mang, dông ho khách 
hang duc xern là dông ho tong do dêrn khôi luç'ng nuâc cap cho khách hang cuta Cong 
ty xác dinh. 

2. U' quyn cho Giárn dc COng ty xern xét d k kt cãc Bàn thoã thun, Hcrp 
dOng mua ban si nuâc sch các k' kê tiêp, theo ding ni dung Bàn thoã thun và hçp 
dOng rnua bàn si nuOc s.ch ki 11 närn 2020. 

Khi cO sr thay di (diu chinh) khác v dan giá rnua bàn, Giárn dc Cong ty se 
trInh Hi dOng quàn trj xern xét. 

Trän tr9ng kfnh trInh. 

Hi so' th'nh kern tà trinh:  

- Dir thào Bàn thôa thu.n và Hçip dng mua ban si nuc sch (qua dng h thng) kST 11 
näm 2020; 

- Phi lic hcip dng diu chinh giá mua bàn si nuâc sch tü kr 07 dn k 10 näm 2020; 

- Van bàn s 3807/TCT-KDD'VKH ngày 06/11/2020 cüa Tng COng ty v vic diu 
chinh dan giá mua bàn si nuO'c sch näm 2020 gifla TOng Cong ty và COng ty Co phâ.n Cap 
nuc BOn Thành. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Trung BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc COng '; 

Luii (VT, P.KTTC)T1 

NGUY1N THANH PHUC 
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