
CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANII CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dic Ip — Tç do — Hnh phüc 

S: 1043 /CNBT-TCHC Thànhphó'Hc ChIMinii, ngày23 tháng4nãin2021 

V vic cong b thông tin ngày dng k')'' cuôi càng 
dê thirc hin quyên tth cô tüc bang tiên rnt narn 2020 

KInh gri: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nuó'c; 
- Sâ Giao djch Chi'rng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NTXOC BEN THANH 

(Ma chirng khoán: BTW) 

2. Tru s& chInh : 194 Pasteur, PhiRing VO Thj Sáu, Qun 3, TP. Ho ChI Minh 

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

4. Fax : (028) 38 229 778 

5. Ngwôi th'c hin cong ho thông tin: 

- Hç va ten : PHAM THI THANH VAN — Chü tjch HDQT Cong ty 

- Dia chi : 48/2 Lê Van ChI, P. Linh Trung, Q.  Thu Drc, TP.HCM 
-Diênthoai 

+ Di dng : 0903948690 

+Caquan :(028)38 297 144 

- Fax : (028) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong b: 

24h 72h LI Yêu cu Bt thithng Li Djnh k' 

7. Ni dung thông tin cOng ho: 

Cong ty C phAn Cp nuó'c Bn Thành cong b thông tin ngày dAng k) cui cüng d 
thixc hin quyên trâ cO tü'c bang tiên rnt näm 2020: 

Ten chirng khoán: C phik Cong ty C phn Cp nuó'c Ben Thành 

Mal chiirng khoãn: BTW 

Loti chirng khoán: C phiu pM thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

Sàngiaodjch: I-fNX 

Ngày dang k cMi cüng: 14/5/2021 



1. L do và muc dIch 

- Trá c ttrc bang tin mat  närn 2020. 

2. NOi  dung cii th 

Trã c tirc bang ti&n mat 

- T lê thuc hin: 

+ Di vi c phiu ph thông: 13%/cs phiu (01 c phiu duçc nhn 1.300 dèng). 

- Thi gian thirc hin: Ngãy 14/6/2021. 

- Dja dim thrc hin: 

+ Déd v9i chirng khoán km k: Ngu&i s& htiu lam thñ t11c nhn cë ti'xc tii các thành 
viên 1uu k nai imY tài khoãn luu k. 

+ Di vâi chi'mg khoán ch'Lra lu'u k: 

• Tr ngày 14/6/2021 dn ngày 30/6/2021: c dông nhn c t1rc ti Cong ty 
Chirng khoán Ngân hang Dông A. 

• Tr ngày 15/7/2021: c dông nhn c t1rc tai  Cong ty C ph.n Cp nuc Bn 
Thành. 

(C dông nhn c ti'c vào các ngày lam vic trong tun, xuá't trInh s cá dóng và 
CMNDJ). 

8. Thông tin nay d duçic cong b trén trang thông tin din tfr cña Cong ty C phn Cp 
nu'óc Bn Thành vao ngày 23/4/2021 tai  dithng dn: www.capnuocbenthanh.com  

Chñng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dñng s1r th.t và hoàn toàn 
chju trách nhim trurc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä cong bô. 

* DInh kern: Nghj quyt Di hi c dông thu?mg niên näm 2021 + Thông báo s 
103 1/TB-CNBT-KTTC ngày 23/4/202 1. 

No'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS COng ty; 
- Ban Giám dOc COng ty; 
- K toán truóng COng ty; 
- Lisu: VT TC-HC. 

NGUOI TH!XC HIN CBTT 

 

Phrn Tlij Thanh Van 



TONG CONG TY CAP NEJdC sAi GON 

TRACH NHIM HCU HN MOT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NTJC BEN THANH 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
DOc lap - Ti$ do - Hnh phtic 

SO': 1031 /TB-CNBT-KTTC Tp.H ChI Minh, ngày 23 tháng 4 näm 2021 

ThONG BAO 
Ye ngày dàng k cui cüng thi1rc hin quyn trá ci tüc bang tin mt nãm 2020 

KInh gfri: Trung tam Liru k Chtrng khoán Vit Nam 

Ten T ch(rc phát hành: Cong ty Co phân Cp ntró'c Ben Thành 

Ten giao djch: BEN THANH WASUCO JSC 

Tri sâ chInh: 194 Pasteur, Phuông VO Thj Sáu, Qun 3, Tp. H 

ChI Minh 

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

Chñng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chirng khoán Vit Nam (VSD) 

ngày däng k cui cñng d 1p danh sách ngurôi sr hU'u cho chñ'ng khoán sau: 

Ten chirng khoán: C phiêu Công ty Co phn Cp niró'c Ben Thành 

Ma chiirng khoán: BTW 

Loai chrng khoán: C phiu ph thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

San giao dch: HEX. 

Ngày dang k cui cüng: 14/0512021 

1. L do và mIic dIch 

- Trã c tue bang tin mtt nàm 2020. 

2. Ni dung ciii th 

Trá cd ti'c bang tin mgt 

- T 1 thirc hin: 

+ Déi vâi c phiu ph thông: 13%/cs phiu (01 c phiu duçc nhn 1.300 

dMg). 
- Thai gian thrc hin. Ngày 14/06/2021. 

- Dia dim thirc hin: 
+ Di vci chüng khoán km k: Ngithi sâ hüu lam thU tiic nhan c ti.Trc t.i the 

Thành viên km k ncci mi tài khoãn urn k. 
+ Déi vâi ehCrng khoán chua hru k: 

• T ngãy 14/06/202 1 dn ngày 30/06/2021: cô dông nhn c8 tUe tai  Cong 

ty Chfrng khoãn Ngân hang Dông A. 

• TU ngày 15/07/2021: c dOng nhn e tUe ti Cong ty C phan Cp nuOc 

Ben Thành. 



(Co' dông nhn cd tüc vào các ngày lam vic trong tun, xuá'z' trinh so' co' dOng 
và Can cw5'c cOng dOn hoc CMND). 

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

qu5 va chju hoàn toàn trách nhim trirâc pháp lust  nu khiu kin phát sinh do chua 
thanh toán các khoãn nç và chi phi khi dOng qu5 theo quy djIIh. 

B ngh VSD 1p và gfri cho Cong ty chüng tôi danh sách ngtrôi s?r hU'u 

ching khoán tii ngày dàng k cui cüng nell trên vào dja chi san: 

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

194 Pasteur, Phithng VO Thj Sáu, Qun 3, Tp. H Chi Minh. 

- Dja chi email nhn file du lieu: capnuocbenthanhgmail.com. 

Chüng tôi cam kêt nhfrng thông tin v ngirM s& hfru trong danh sách se 

du'çrc sfr ding dung mic dIch và tuân thu các quy dnh cüa VSD. Cong ty chüng 
tôi sê hoàn toàn chju trách nhim tru*c pháp 1ut nu Co Vi pham. 

IVtiinhân:  
- Niur trén; 
- SGDCK Ha Nôi; 
- UBCKNN; 
- Các thành viên HDQT Cong ty; 
- Ban Kiém soát Cong ty; 
-Liru. 

CHU TICH HQI BONG QUAN Tifi 
ho ten, dóng dO'u, (- 

GI .A\ 

i COPHA'. ¶ 
CAP NIJáC : 

* Tài lieu di'nh kern:  
- Nghj quyét Dai  hi cô dông nãm 2021. 
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CONG TY CC) PHAN CAP NU'OC BEN TIiANH CONG HOA XA 1101 CH NGHLA VIT NAM 
FAIHQIDONGCODONG Dp-Tydo-Hnhphüc 

ThànhpháHô ChIMinh, ngày23 th6ng4nán202] 

Biu 1.  

NGH QUYET 
BAI HQI cO BONG THUNG NIEN 2021 

CONG TY CO PHAN CAP NOC BEN THANH 

Can cir: 

- Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, có hiu hrc ngày 01/01/2021; 

- Lut Chirng khoán s 54/2019/QH14, có hiu lijc ngày 01/01/2021; 

- Diu I T chirc và hot dng cüa Cong ty; 

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

- Ni dungvà kt qua cuc h9p thu6ng niên 2021 cia Di hi dng c dOng 
Cong ty CO phân Cap nirc Ben Thành, 

QUYET NGH! 

Thông qua Báo cáo cüa Hi dông quán trj ye cong tác quãn trj Cong ty na 
2020 (theo tài lieu dInh kern,), vâi các chi tiêu thu yêu nhu sau: 

4789 

CONG 

Co PH 
c1P N' 

BEN T 

SIT Clii tiU tinh 

ThUt 
hen 

Ket qUa SXKD 
flUfl 2020 

T lê % thu'c hiên 

näm 
2019 

eu 
i. 

hôitô) 

Ke 
hoach 

Thu 
hen 

Sovói 

hoach 
nam 
2020 

Sovói 
thUt 
men 
nam 
2019 

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

1 Sn1ucngnucrnuasi Triurn3  54,258 47,368 46,257 97,65 85,25 

2 Sàn1ixqngnuOcüêuthi Trium3  40J88 36,000 36,012 100,03 8961 

3 Tngdoanhthubánhàngvà 
ciing cp djch vii 

Trong do: Doanh thu tin 
nucc 

Triu 
dOng 

470.308 

464.549 

457.30() 

453.000 

457.252 

452.113 

99,99 

99,5 8 

97,22 

97,11 

4 T'1thircthuduongniên 98,86 100 98,89 - - 

5 T 1 h dan dtroc cp nixO'c 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T 1 nuâc th.t thoát bmnh 
quannarn 

% 26,02 24,00 22,00 - - 

Nghi quyt DHCD thw&ng niên nOrn 2021 - Cong Cphn Cp nwOc Bn Thành (BTW, 1 



Sfl Chjtiêu 
Donvi 

L 

Th 
hiên 

Kêt qua SXKD 
nam 2020 

T' lê % thut hiên 

Kê 
hoach 

Thu'c 
.; hien 

SOVO1 

hoach 
nam 
2020 

SOVÔ'I 

thur 
men 
nam 
2019 

2019 
-,-- w weu 
i' i. 

hôitô) 

1 2 3 4=3i2 5-3/1 

7 Loinhun1ructhuê Triu 
dông 

44.908 
(*) 

40.000 44.117 110.29 98,24 

8 Ctrc %/mnh 
giá 

12 12 13 - - 

(*) Theo kê't qua cz'ia Kiern toán Nhà nithc Khu vcc IV tQi Thông báo s 
660/TB-K V IV ngày 31/12/2020, lcii nhun tru'ó'c thuê nàm 2019 d diê'u 
chinh hôi to t' 39.704 triçu dOng thành 44.908 triçu dOng (tang 5.204 triêu 
ttong). 

Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thâm dinh tInh hInh san xuât 
kinh doanh nãrn 2020; báo cáo kêt qua hoat ding cña Ban kiêm soát narn 
2020 (theo tài liçu th'nh kern). 

Diu 3. Thông qua Báo cáo tài chInh nrn 2020 dal ki&rn toán và Báo cáo ciia kim 
toán doe lap ('theo tài lieu dInh kern,). 

Biu 4.  Thông qua vic trIch 1p các qu và chia c tirc ti~ 1ci nhu.n sau thuê näm 
2020 (theo tà trInh dInh kern,). Ci the, các chi tiêu trIch 1p qu7 và chia c 
ti.irc nãrn 2020 nhu' sau: 

1.  Qu dâutix pháttiên 10.774.194.060 dông, chim t l: 30,00 % 

2.  Quikhenthung 4.934.900.000 dông, chiêm t' 1: 13,74 % 

3.  Qu5 thu'ông nguui qUafl ly côngly 388.800.000 dông. chirnt'1: 1,08% 

4.  chiaciichocodông 12.168.000.000 dông. chirn t 1: 33,88 % 

(13% mnh á) 

5.  Lçi nhu con 1i 7.648.086.139 dông, chim tc lê: 21,30 % 

Cong 35.913.980.199 dông 100 % 

Diu 5. 
1. Thông qua Djnh huóng phát trin và K hoach san xut kinh doanh nãm 

2021 (theo tài 1iu dInh kern) vi môt so chi tiêu kê hoach kinh doanh 
chü yêu nhr sau: 

Diu 2.  

Ngh/ quyet DHCD thirO'ng niên nãrn 2021 - Cong ry Ca phcin Cdp nuóc Bé'n Thành (BTW) 2 



Các clii tiêu chü yêu Don vi tmnh Thut hin 
näm 2020 

Kê hoach 
nAm 2021 

Ttng 
thng nm 

2021sovói 
nm2020 

(%) 

U 

(1) (2) (3) (4) = (3)/(2) 

1 Sngnutfiêuth fñu rn3  36.012 37,000 102,7 

2 Doanh thu 1in nu5t Triu dông 452.113 49 1.703 108,8 

3 .. Qpngniên % 98,89 100 

4 Gnmóidngh1nue Ca' 165 100% thu 
cAu khách 

5 T I h dan sir dçing nuot 
sach 

% 100 100 

6 T lé that thoát nuot bInh 
quãnnàn 

% 22,00 21 

7 Dydmgwbãn 

7.1 Vnvay Met 0 

Giá lij giâi ngân Triu dng 0 

72 Vn kinh doanh Met 15.31.9 

Giátijgiãingân Tiiu ckng 12.567 93.061 * 

 V Flli 1  Met 5.0 10 

Giatingân Triêu dng 8.4 16 20.746 

7.4 Cosävtchât Met 

Giátijingn Triu dng 436 2.500 

8 Loi nhun trrn5c thud Triu dong 44.117 45.000 102 

9 Cttt O/GIm gá 13 Drkin13 

* Trong do, các cOng trinh chuyn tiê'p närn ci cO khô'i lu'crng là 10.689 m 
và giá trf giOi ngOn là 75.862 triçu dông. 

2. Dai  hi dng c dông Uy quyên cho Hi dông quàn trj xern xét diu chinh 
các chi tiêu san xuât kinh doanh chü yêu và các giãi pháp cho phü hcTp vth 
tInh hlnh th?c tê trong nrn 2021. 

Diu 6.  Thông qua vic 1ia chçn dtm vj kirn toán cho Báo cáo tài chInh närn 2021 
(theo TO trinh dInh kern tài liçu). 

Nghj quyê't DHCD thwông niën nàrn 2021 — COng ty Cphn Cp nvcóc Bë'n Thành (BTW) 3 



Dieu 7. Thông qua mOc thi lao Hi dông quàn trj, Ban kim soát, NguOi phi trách 
quán trj/ Thu k HDQT nãrn 2021 (theo To' trInh d'Inh kèin tài lieu,), Cu th 
nhusau: 

- Thành viên HDQT : 6.000.000 dng/ngixxi/tháng. 
- Thành viên BKS : 3.5 00.000 dng/ngui/thang. 
- Ngu?ii ph1i trách quán trj/Thu k HDQT : 3.5 00.000 dông/ngui/thang. 
- Riêng Chü tjch HDQT, Trumg BKS do darn nhn cong tác chuyên trách 
nên không nhn thi lao. 

Biu 8.  Thông qua vic phê duyt ban hành Quy ch hot dng cüa Ban kirn soát 
Cong ty theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip nãm 2020 (theo To' trlith dinh 
kern tO! lieu). 

Diêu 9 Thông qui \1CL Ll\ qu\ên cho llôi dông qudn tn thuong thao quyêt dinh ky 
kCt Hp'p dong mua bàn si nuâc sach  nim 202 1. nãrn 2022 giO'a Cong ty và 
Tng Cong ty Cap nuc Sài GOn — TNHH MTV (thee To' trinh diith kern thi 
lieu) 

Biu 10.  Trên ca s& nhtng ni dung báo cáo, Dai  hi dngc dông thng nht thông 
qua vic ghi nhn Cong ty triên khai thçrc hin dOng b Diêu lé t chirc và 
hoat dông, Quy chê quan in Qu chê hoat dOng cua HDQT Quv ché hoat 
dng c0a BKS và Quy c.hê cOng bO thông tin cüa COng ty theo quy dinh hin 
hành. sóm tninh ti D?.i  hi cO dOng tlmO'ng niên närn 2022. 

Diu 11.  Thông qua vic mien nhim chc danh Thành viên Hi dng qun tn, cüa 
Ong Trân Quang Minh và Ong Nguyen Thành Phüc, kC tiir ngày 23/4/202 1 và 
Di hi c dông tiên hành bâu bô sung hai thành viên Hi dông quãn trj 
(thee TO trInh d'inh kern tO! lieu,). 

Biu 12. Thông qua kêt qua bâu bô sung thành viên Hi dông quãn tr nhirn k' 2017 
— 2022 và trüng cr lam thành viên Hi dông quãn tn., c1 the nhi,r sau: 

1. Ong Nguyn Doän X 

2. Ba Nguyn Thj Báo Châu 

Dng thii, Hi dng quán trj min nhirn chirc danh Giám dc Cong ty di 
vâi ông Nguyen Thành Phik và bô nhirn ông Nguyn Doân Xä giU chirc vu 
Giárn dc, nguO'i dai  din theo pháp Iut cüa Cong ty. 

Biu 13.  Nghi, quyêt nay d ducic Dai  hi dông Co dông thông qua và có hiu lizc k 
tr ngày k. Giao Hi dông quàn tri Cong ty Co phân Cap nrnic Ben Thành 
t chirc triên khai thirc hin Nghi quyêt cüa Dai  hi. 

TM. B41 HQI ijQi CO BONG THTJNG NIEN 2021 
BONG QUAN TRI 

CONGJY cA\\ 

cô'p A}4 ¶,\\ 
*( CAp N 

TIIAN, 
—
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