
CONG TY CO PHAN CAP NTf&  BEN THANH CONG HOA xA liQi CHU NGHIA VET NAM 
Dc p—Tçrdo—Hnh phñc 

S: 0498 /CNBT-TCHC l7hpMHá ChiMLnh, ngày 09 th6ng3 nãin 2021 
Vch9nCôngtyThllllMfvChünglthoán 

NgnhangDôngA là dcYn\4ti1vânsüa dôi ho simgDiêu1 
tO chirc và hot dng; các quy chê cpiân frj ci'ia Cong ty 

KInh g11i: 
- Uy ban Chrng khoán Nhà nuOc; 
- S Giao djch Chfrng khoán Ha Ni. 

1.TênCôngty 

2. Tn sr chInh 

3. Din thoti 

4. Fax 

CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 
(Ma chfrng khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phung VO Thi Sáu, Qun 3, TP. H ChI Minh 

(028) 38 297 147 —38 272 990 

(028) 38 229 778 

5. Ngirô'i thiyc hin cong b thông tin: 

- HQ va ten : NGUYEN THANH PHUC — Giám dc Cong ty 

- Da chi : 97 ththng s 1 Cix xá Do Thành, Phung 4, Qun 3, TP. H ChI 
Minh.. 

- Diên thoai 

+Didng :0913 926614 

+ Ca quan : (028) 38 234 723 

-Fax : (028) 38 229 778 

6. Loi thông tin cong b6: 

LI 24h LI 72h LI Yêu cu Bt thiiO'ng El Dnh kS' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Can cir Nghj quyt s 03/NQ-CNBT-HDQT ngày 09/3/2021 cüa Hi dng qüãn 
trj, Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành cOng bô thông ye vic ch9n Cong ty TNHH 
MTV Chiirng khoán Ngân hang Dông A là dan v tu van sira dOi, bô sung Diêu l to chirc 
và hot dng; the quy chê quàn trj cüa Cong ty theo các quy djnh hin hành, dam hoc 
tuân thu quy djnh ti Lust doanh nghip nãm 2020, Ngh djnh so 155/2020/ND-CP và 
Thông tix 1 16/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (to chc CO lien quan vO'i Ngán hang 
TMP Dông A trong do 3 thành vien gOm Ong Nguyen Thanh TIing - Thành viên HDQT 
kiêm Tong Giám dóc, Ong Tçi Chuctng Lam — Chánh van phOng và bà PhQm Thj Phu'o'ng 
Linh — PhO phc3ng ké toán h5i sO' cüa NgOn hang TMCP DOng A tham gia vào HDQT, 
BKS tçii COng ty Co phOn Cap nzthc Ben Thành, Ong Tg C7'zu'o'ng LOin — Thành viên 
HDTV COng ty TNHHMTVChth'ig khoán NgOn hàngDongA). 



8. Thông tin nàyd duçic cong b trên trang thông tin din tcr cüa Cong ty C phn Cp 
nuâc Ben Thành vao ngày 09/3/2021 tti dtthng dn: www.capnuocbenthanh.com  

Chüng tOi xin cam kt các thông tin cong bé trén day là dung sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhim truâc pháp luat ye ni dung các thông tin dä cong ho. 

* Dinh kern: Ngh quyt s 03/NQ.-CNBT-HDQT ngày 09/3/202 1 cüa Hi dng quãn tr 
Cong ty Co phân Cap nucc Ben Thãnh. 

Noinhân: 
- Nhis trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thãnh vién BKS Cong ty; 
- Ban Giám dOc COng ty; 
- Kê toán tnrông Cong ty; 
- Luu: VT, TC-HC. 

NGII THUC HIN CBTT 
GIAM DOC 

 

Nguyn Thành Phüc 



TONG CONG TY CAP NTIOc sAi GON 
TRACH NHIM HUU HN MOT  THANH VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC BEN THANH 

S& O /NQ-CNBT-HDQT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tu' do — Hnh phtIc 

ThânhphdH GilMui¼ ngày 09 thth'ig3 nám 2021 

NGHJ QUYET 
VcchcnCôngtyTMHVChungkhoánNgãnhangBôngAJadonvjttryn 

süj dI, bli sungIMu1tchñtvà hoitdng, cácquychquãn tijcüa Côngly 
theo cacquydnhbinhãnh,dmbäothãnthuquydnh1aiLuatDoanhngijepnam2o2o, 

Nghi dnh si 155/2020/NB-CP và Thông hr 11W20201F1'-BTC ngày3l!I2L2O2O 

HQI BONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Can cir Lust  Doanh nghip dà duçic Qu6c Hi thông qua ngày 17/6/2020; 

Can cir Quyt djnh s 6652/QD-TJBND ngày 30/12/2005 cüa Uy ban nhân dan 
TP.HCM ye vic phé duyt phirnng an và chuyên Chi nhánh Cap nuâc Ben Thành thuc 
Tong Cong ty Cap nithc Sal Gôn thành Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thânh; 

Can ci'r Diu l T chirc va hoat dng cüa Cong ty Co phn Cp nxàc Bn Thành 
dirçic Di hOi  Co dông thông qua ngày 2 8/5/2020; 

Can ctr Quy ch quail trj hin hành cUa Cong ty C phn Cp nirâc Bn Thành 
duçc Di hi cô dông thông qua ngày 28/5/2020; 

Xét Ti trInh s 417/TTr-CNBT-TCHC rigày 26/02/2021 cUa Giám dc Cong ty v 
vic chçn Cong ty TNIHB MTV ChIrng khoán Ngân hang DOng A là dan vj tix van sira 
dôi, ho sung Diêu l to chi'rc và hot dng; các quy chê quãn trj cüa Cong ty theo quy 
djnh hin hành, dam bão tuân thu quy djnh tai  Lust Doanh nghip nàm 2020, Ngh djnh 
so 155/2020/ND-CP và Diêu l mu và các quy chê mâu t?i  Thông tix 1 16/2020/TT-BTC 
ngày 3 1/12/2020; 

Can cir Biên bàn kim phiu ngày 08/3/202 1 v vic kim phiu ly kin biu 
quyêt so 03/CNBT-HDQT ngày 26/02/2021 cUa Hi dông quãn trj, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. 

1. Thông qua vic ch9n Cong ty TNHH MTV Chirng khoán Ngân hang Dông A là 
dan vj tir van s11a dOi, bô sung Diêu l to chirc và hoat dng; Quy che quãn trj; Quy chê 
hoat dng cüa HDQT; Quy chê hoat dng cüa BKS và Quy chê cong bô thông tin cUa 
Cong ty Co phân Cap nirOc Ben Thành vâi chi phi djch vi là 41.000.000 dông (Bôn 
muai môt triu dông), d bao gôm thuê GTGT, theo ni dung dê nghj tai  Ti trinh sO 
41 7/TTr-CNBT-TCHC ngày 26/02/2021 cüa Giám dôc Cong ty. 

2. Giao cho Giám d6c Cong ty chju trach nhiem thuang thào, k k& và thirc hin 
Hqp dông tu van si'ra dOi, bô sung Diêu l tO chirc và hoat dng; Quy chê quail trj; Quy 
chê hot dng cUa HDQT; Quy ché hoat dng cüa BKS và Quy chê cOng bô thông tin 
cüa Cong ty nói trén. 



Biu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dng quân trj, Giám dc, Phó giám dc, K 
toãn truâng Cong ty có trách nhim thi hành nghj quyêt nay.!. 

Noi nhin: 
-NhirDiêu2; 
- Ban kiém soát Cong ty; 
- Dãng üy, Cong doàn, Doàn TN; 
- Các phông, ban, di Cong ty; 
- Liru: VT, HDQT. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
..cHU TICH 

CONGTy 
CO PHAN 

CAP NLIÔC * / 'a" 
BEN THANIH ., 

1,_______ ç• 

Phim Thj Thanh Van 



TONG CONG TY cAP NIJOC SAiGON CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V[T NAM 
IRACH NH1M HUtHNMOTTHANH VIEN DQc Ep —1i' do —Hnh phüc 

CONGTYCOPHANCApN1fOcBENTffH 

S& 0417 /TTr-CNBT-TCHC ThththpháHdC'hIMuJ, ngày26tháng 02 nám 2021 

T TRENH 
Vch9nCôngtyTNHHMTVChuanNgãnhangDôngAdoiyn 

süidi, bôsungDiu chüvàhoatdông; cacquychquãnlijciiaCongty 

Nghj dnh s 155/2020/ND-CP va Thông tir 11&20201FI'-BTC ngày 31112/2020 

KInh g1.ri: HOi  dng quãn trj Cong ty 

Can ctr Nghj quyt s 02tNQ-CNBT-HDQT ngày 26/02/2021 cüa Hi dng quãn 
trj nOi  dung ye vic thông qua chü truang soan tháo 1ii Diêu 1 to chirc và hoat dng, Quy 
ch ni b ye quán trj, Quy chê hoat dng cüa HDQT, Quy chê hoat dng cüa BKS cUa 
Cong ty, các quy chê quãn trj kliác (neu có); phân Cong Chü tjch HDQT phôi hqp vói 
Giám dôc Cong ty soan di,r thão Diêu 1 tO chrc và hoat dng, các quy chê quàn trj kbac 
(nu co), dOng thai giao cho Giám doe Cong ty chü dng thuang thào, k kêt hçp dông tu 
van vai môt dan vi Co chuyên mon va kinh nghiêm dê phuc vu cho viêc soan thao Diêu lê 
to chrc và hoat dng, Quy chê nOi  b ye quãn trj, Quy chê boat dng cUa HDQT, Quy chë 
hoat dng eüa BKS cüa Cong ty, cáe quy chê quãn trj khác (nêu cO thu cau). 

Sau khi xem xét CáC dan vj có chuyên mOn trong linh vre tu vn có lien quail, Cong 
ty nhan  thây: 

Cong ty TNHIH MTV Chüng khoán Ngan hang Dông A (goi tt là "Chi'rng khoán 
Dông A") là dan vj d tu van xây dirng Diêu 1 lan dâu khi Cong ty co phân boa và the 
lan sra di, b sung tiêp theo cUng nhu cãc quy the quán trj cüa Cong ty. Do do, Chirng 
khoán Dông A cO the 11am bat và hiêu rO ye mô hInh boat dng san xuât kinb doanh cüa 
Cong ty. Ben eanh  do, thông qua eác hp dông ttr van trên, Chtng khoán Dông A efing dà 
thirc hin dUng các cam kt theo hçp dông và luôn phôi hçip, h trçi tOt dê the hoat dng 
cUa Cong ty dam bão tuân thU dUng quy djnh cUa Lust  Doath nghip, Lut ChUng kboán 
và các van bàn Nba nuâc CO lien quan kbác. 

Trên ca s dO, Côiig ty dã lien h và nhri duc báo giá djch vti tu vn sUa di, b 
sung Diêu 1 to chUc và boat dng; Quy ché quãn trj; Quy chê boat dng cUa HDQT; Quy 
cbê boat dng cUa BKS và Quy chê cOng bô thông tin cUa Cong ty theo quy djnh hin 
bath, dam bão tuân thU quy djnh tai Lust Doanh nghip nam 2020, Nghj dnh so 
155/2020/ND-CP và Dieu 1 mâu và các quy chê mu tai  Thông Px 116/2020/TT-BTC 
ngày 3 1/12/2020 tr ChUng khoán Dông A,vói chi phi djcb vil trên là 4 1.000.000 dông 
(Bôn muai môt triu dOng), dà bao gOm thuê GTGT. 

1 
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GIAMBOC 

CONG TY (;;?7 
COPHAN 

CAP NiJÔC
/ \ \B'NTflANH / 

Thành Phñc 

No'inhIn: 
- Nhu trén; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Ban Kiêm soát Cong ty; 
- Kê toán trtrâng Cong ty; 
- L.ru: VT, TC-.HC. - 

Vâi nhitng ni dung dä trInh bay trên, Giám dc Cong ty kInh d nghj Hi dng 
quàn trj: 

1. Chip thun ch9n Cong ty TNRH MTV Chirng khoán Ngân hang Dông A là dn 
vj tix van sira dôi, bô sung Diêu 1 to chirc và hot dng; Quy chê quãn trj; Quy chê hot 
dng cüa HDQT; Quy chê hott dng cüa BKS và Quy ché cong ho thông tin cüa Cong ty 
Co phân Cap nuàc Ben Thành vài chi phi djch vi là 41.000.000 dông (Bôn mucii môt triu 
dong), dä bao gôm thuê GTGT. 

2. Giao cho Giárn d& Cong ty chju trách nhim thuGng thào, k kt và thirc hin 
Hcip dông tu van süa dôi, bô sung Diêu 1 to chirc và hot dng; Quy ché quãn trj; Quy 
chê hot dng cüa HDQT; Quy chê ho.t dng ci'ia BKS và Quy ché cong bô thông tin cüa 
Cong ty nOi trên. 

KInh d nghj cãc thành viên Hi dng quãn trj xem xét và quyt djnh d Giám déc 
Cong ty triên khai thirc hin. 

Trân tr9ng kfnh trInh. 

* DInh kern: Bang báo giá dch vi tu vn JR s 42/2021/CV-DAS ngày 23/02/2021 cüa 
Cong ty TNHH MTV Chirng khoán Ngán hang DOng A. 



DONGA. 
Securities 

S: 42/202 1/CV-DAS 

Wv: Báo g!á dich vy tw vá JR 

Try s chinh: Tang 2 Va tang 3, tba nba 468 Nguyan Th(Minh Khai, P.2, Q.3, Ip. HCM 
DI: (028) 3833 6333 Fax: (028) 3833 3881 

CN Sal Gbn 60-70 Nguyan COng Tnt, 0.1, Tp. HCM 
Di: (08) 3821 6665 Fax: (028) 3821 4091 

CII Ha Nl : 181 Nguyan Ludng Bng, 0. 06ng a. Ha Ni 
DI: (024) 3944 5175 Fax: (024)3944.5178 

Tp. Hc ChI Minh, ngy 23 tháng 02 nàin 2021 

pA 

K/nh Ri&i:  BM4 LANH DO CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH 

Läi d&u tiOn, Cong ty TNBI-I Mt thãnh viên Ch6ng khoán Ngân hang Bong A (DAS) 

xin gui lOi chào trân tr9ng tói Cong ty c phn CAp nuâc Bn Thành. Cam an Qu Cong ty 

dA to diu kin DAS Co ca hi gioi thiU các djch vi tr vAn cüa DAS phü hqp vói nhu 

cu cüa Qu Cong ty. 

D th hin thin chi và mong mun hçip tác lâu dài vâi Qu Cong ty, DAS xin giri 

dAn qu vj bang báo giá dch vi tu vAn IR, chi tjAt nhLr sau: 

I. PHI DICH VU: 

D!CHVV . . 

MUC PHI 
(dbaogIm 

VAT) 

TU VAN STYA DOT, BO SUNG BIEu L A QIJY diE NOT BQ yE 

QUAN TRT CONG TV 

a Tu vAn si:ra dM, b sung Di&u 1 Cong ty theo càc quy djnh hin hành, 

dam bâo tuân thu quy djnh tai  Lut doanh nghip näm 2020, Ngh.j 

djnh s6 155/20201ND-CP và Diu'1 mk ti Thông DJ 116/2020/TT-

BTC ngây 3 1/12/2020; 

a Son thão trinh Dai  hQi ding cA dông và Bang tong hçp sua j 

bô sung Biêu 1 trInh Dai  hQi dông CO dông thcrg qua; 

a Tu vAn scra dAi, bA sung Quy chA quãn trj theo các quy dnh hin 

hành, tuân thU quy djnh ti Lut doanh nghip nm 2020, Nghi djnh 
sA 155/2020/ND-CP và Diu 1 mu ti Thông lii 11 6/2020/TT-BTC 

ngày3l/12/2020; 

a	 Soon thão Th trmnh Di hi dAng cA dOng v. T :"ng tAng hçip sUa dAi, 

bA sung Quy chA quãn trj trinh Di hc?i dông c: 40ng thông qua. 

16.500.000 dAna 

TU' VAN XAY DVG QUY CHE HO. )NG C HOT 

DONG QUAN TR vA QUY CH HOT i)QNG CUA BAN 

IIEM SOAT 

Tu vAn xây dung Quy chA hoat dng cüa Hti ng quân trj vã Quy 

chA hot dng cCia Ban kiAm soát, dam bOo i:.1ii hgp vâi quy djnh 

pháp 1ut và DiAu i cong ty. 

a Son thão T trinh Di hOi  dAng cô dOng thông qua. 

16.500.000 dAng 

TU VAN xAY DUNG QUY CHE CONG W ONG TIN 8.000.000 dong 

CQNG 41.000.000 dông 

Bang chfr: BAn mu'ol mEt triD dông (i ao g 



II. THfl GIAN THTC 

DAS d xut th?ñ gian dir kin thrc hin tir vn cac ni dung trên trong vông 30 ngày 
lam vic k tir khi hai bn k I-Icrp dng ti.r vn. 

Chüng tôi tin ring mirc phi trên day là hp l, mang tinE cnh tranh nht và th hin 
thiên chi hop tác cia Chüng tôi vó Qu Cong ty. 

Rt mong có dp hçp tác vài Qu COng ty trong thai gian tci. 

Trân trong. 

CONG TY CHTNG KHOAN NGAN hANG DONG A 
GLkM DOC 

//c' CONG TV -\ 
f/a, ThACHNHt.fli U 

N 7 
* CHLINGKHOA 

\jATH TUAN 
OO N 
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