
CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANU CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
JJc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: O%'YCNBT 
Vê vitc cong ho thông tin ngày däng k cuôi ci'lng 

(ngày chôt danh sách cô dOng) thtrc hin quyen tharn di,r 
D?i hOi cô dOng thuOng ni&i nrn 2020 

(sau khi honthOi gian to chirc Dai hôi 1n 1 do dich Covid-19) 

ThànhphôHóChiMirzh, ngày2l ththig4náin2O2O 

KInh gfri: 
-lJybanChfrngkhoánNhànuOc; 
- S Giao djch Chiirng khoán Ha Ni; 
- Trung tarn Luu k Chirng khoán Vit Nam. 

1. Ten Cong ty 

2. Tru s& chInh 

3. Diên thoi 

4. Fax  

CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

(Ma chfrng khoán: BTW) 

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

(08)38 297 147-38 272 990 

(08) 38 229 778 

5. Ngu'ôi thrc hin cong b thông tin: 

- HQ và ten : NGUYEN THANI-I PHUC — Giárn d6c Cong ty 

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

- Din thoi 

+Didông :0913 926614 

+Caquan :(08)38234723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Loi thông tin cong b6: 

E124h L72h El Yêu cu 11 Bt thithng El Djnh k 

7. Ni dung thông tin cong bô: 

Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành thông báo ngày dng k cui cüng (ngày 
chôt danh sách c dông) th1rc hin quyn tham dr Di hi cô dOng thi.ring niên närn 2020 
(sau khi hon thOi gian t chirc Di hi lan 1 do djch Covid-19), cii the nhu sau: 

1. Hu' Danh sách c dông có quyn dir h9p Dti hi dng c dong thumg niên 
narn 2020 1p ngày 19/3/2020. 

2. Dãng k ngày dang k cuM cüng (ngày ch& danh sách Co dong): Ngày 
11/5/2020. 

3.Ldo Ti chüc Di hi c dOng thuOng niên närn 2020. 

4. Ni dung cii th 

- T 1 thuc hin 1 c phiu — 1 quyn biu quyt. 



IXC HIN CBTi 
MDOC 

- Thai gian thirc hin: 8h00Thfr Nãm, ngày 28/5/2020. 

- Dja dim thirc hiên: Dir kin tai  Khách sIn Thing Lçri (VICTORY) 

S 14 VO Van Tin, Phumg 6, Qun 3, TP.HCM. 

-Nidunghçp: 

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

2. Báo cáo cüa Ban kirn soát v viec thm djnh tinh hmnh san xut kinh 
doanh nãrn 2019. 

3. Báo cáo tài chInh näm 2019 cIa kirn toán và Báo cáo cüa kirn toán dc 1ip. 

4. Phiwng an phân phi lqi nhun, trIch 1p các qu5 và chia cë, ti1c närn 2019. 

5. Djnh huOng phát trin và I( hotch san xut kinh doanh närn 2020. 

6. Lra chQn dGn vi kim toán cho Báo cáo tài chInh närn 2020. 

7. Thông qua rnirc thu lao Hi dng quán trj, Ban kirn soát näm 2020. 

8. Thông qua vic min nhim và bu b sung thành viên Ban kiin soát. 

9. Thông qua vic b sung, si:ra di Diêu l Cong ty. 

10. Thông qua vic b sung, si'ra di Quy ch quãn trj Cong ty. 

11. Thông qua vic ban hành Quy ch bô phiu din tCr cüa Cong ty. 

12. Mt s ni dung khác (nu co). 

8. Thông tin nay cIa duqc cong b6 trên trang thông tin din tcr cüa Cong ty C phn Cp 
nuOc Ben Thành vào ngày 21/4/2020 tai  dung dn: www.capnuocbenthanh.com. 

ChUng tôi xin cam kt các thông tin cong b trén day là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhirn trucc pháp 1utt ye ni dung các thông tin cIa cong bô./. 

* BInh kern: 
- Nghj quyêt so  c2'G  /NQ-CNBT-HDQT ngày 2 1/4/2020 cUa Hi dông quán trj Cong ty 

Co phân Cap ni.râc Ben Thanh; 
- Thông báo so  G /TB-CNBT-KTTC ngày 21/4/2020 cüa Cong ty Co phân Cap ni.rOc 

Ben Thành. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành vién BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- K toán trtrthig Cong ty; 
- Luu: VT, TC-HC. 

Nguyn Thành Phüc 



TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON 
TRACH NHIM HUU H4N MOT THANH VIEN 

CONG TV CO PHN CAP NIJOC BEN THANH 

S& ,'NQ-CNBT-HDQT 

CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tr do — Htnh phüc 

ThththpháHáChIMinh ngày2l thg4nâin2O2O 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt 1i ngày (tAng k9 cuôi cñng (ngAy chôt danh sách côdông), 

ngAy to chire Bii hi cô (tong, các ni dung hQp Thu hi cô (tong VA rnt so ni dung 
có lien quan dê gui ho so' thông báo thn hin quyên tham dirBü hi cô (tong thunig niên 

nàm 2020 cho các co'quan qu 19Nhanuuictheo quy(tjnh 

HO! BONG QUAN Tifi CONG TY co PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Can CU Lu.t Doanh nghip da duc Quc Hi thông qua ngày 26/11/20 14; 

Can cU Quy& djnh s6 6652/QD-LJBND ngày 30/12/2005 cüa UBND TP.HCM 
ye vic phê duyt phuo'ng an và chuyên Chi nhánh Cap nuóc ,Bên Thành thuc Tong 
Cong ty Cap nuOc Sài GOn thành Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành; 

Can cU Diu 1 T chUc và hot dng cUa Cong ty C phân C.p nuâc Bn Thành 
ducic Dti hi Co (tong thông qua ngày 12/4/20 16; 

Can cU Quy ch hot dng cUa Hi ding quãn trj ban hành kern theo Quyt dinh 
so 033/CNBT-HDQT ngày 2 1/9/2007 cUa Hi (tong Quãn trj Cong ty; 

Xét Th trInh s 094 1/TTr-CNBT-TCHC ngày 16/4/2020 cUa Giám dc Cong ty 
Co phân Cap niiàc Ben Thành ye vic phê duyt 1i ngày (tang k9 cuôi cUng (ngay chôt 
danh sách cO (tong), ngày to chUc Dai  hi CO (tong, các ni dung h9p Dai  hi cô (tOng và 
rnt so nOi  dung có lien quan dê gUi ho so thông báo thirc hin quyên tham digi Di hi 
cô (tong thix?mg nien näm 2020 cho các co' quan quAn 19 Nhà nuâc theo quy dnh; thông 
qua ni dung t trInh và digr thAo Quy chê bO phiêu din tU cUa Cong ty dê trinh Di hi 
(tOng cô (tong tai  f)i  hOi  cô (tong thung niên nãm 2020; 

Can cur Biên ban kim phiu ngày 2 1/4/2020 v vic kim phiu 1y 9 kin biu 
quyêt so 012/CNBT-HDQT ngày 16/4/2020 cUa HOi  (tong quAn trj, 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Thông qua vic phê duyt 1i ngày (tang k9 cui càng (ngay ch& danh 
sách cô (tong), ngày to chUc Dai  hi cô (tong, các nOi  dung h9p Dui hi cô (tong vA mt 
so ni dung có lien quan dê gUi ho so thông báo thigrc hin quyên tharn digr Dai  hi cô 
(tong thixO'ng niên näm 2020 cho CáC co quan quãn 19 Nhà nuâc theo quy dirih,  theo ni 
dung dê nghj t?i Th trInh so 094 1/TTr-CNBT-TCHC ngày 16/4/2020 cUa Giárn (tôc 
Cong ty, cigi the nhu sau: 

1. Hu9 Danh sách cô (tOng Co quyn dir hçp Dai  hi (tng c (tOng thuO'ng niên 
nàm 2020 1p ngày 19/3/2020. 

2. Dang k9 ngày (tang k9 cui cUng (ngAy chôt danh sách Co (tOng): Ngày 
11/5/2020. 

3. L9 do T chUc Di hi c (tOng thung then närn 2020. 

4.Nidungcth 



-T1th?chin 1 c phiu — 1 quyn biu quy&. 

- Th?ñ gian thirc hin: 8'00'Thfr Nãm, ngày 28/5/2020. 

- Dja dim th?c hin: Du kin tai  Khách stn Thâng Lqi (VICTORY) 

S 14 VO Van Tn, Phr?ing 6, Qun 3, TP.HCM. 

- Ni dung hQp: 

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

2. Bão cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tInh hInh san xut kinh 
doanh näm 2019. 

3. Báo cáo tài chInh näm 2019 da kim toán và Báo cáo cüa kim toán dc 
lip. 

4. Phucmg an phân phi lçri nhun, trIch 1p các qu5 và chia c t(rc nãm 2019. 

5. Djnh huOng phát trin và K hoach san xutt kinh doanh nãm 2020. 

6. Lira ch9n don v kim toán cho Báo cáo tài chInh näm 2020. 

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

8. Thông qua vic min nhim và bu b sung thành viên Ban kim soát. 

9. Thông qua vic b sung, sira di Diu l Cong ty. 

10. Thông qua vic b sung, si:ra di Quy ch quail trj Cong ty. 

11. Thông qua vic ban hành Quy ch bO phiu din tà cüa Cong ty. 

12. Mt s ni dung khác (nk co). 

Diu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dng quãn trj, Giám d&, Phó giám dc, 
Kê toán tru&ng Cong ty có trách nhim thi hành nghj quyêt nay.!. 

Noi n/ian: 
- Nhi.r Diêu 2; 
- Ban kiêm soát Cong ty; 
- Dáng üy, Cong doàn, Doàn TN; 
- Các phOng, ban, dOi  Cong ty; 
- Lisu: VT, HDQT. 

 

Phim Thi Thanh Van 



TONG CONG TY CAP NUOc sAi GON 
TRACH NTllM HUll HAN MQT THANH VIEN 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Mu 07/THQ 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  O3  /TB-CNBT-KTTC Tp. H ChIMinh, ngàyL( tháng nárn 2020 

THÔNG BAO 
V ngày däng k cuôi ciIng dé thiyc hin quyn 
tham dir Di hi cô dông thinrng niên nãm 2020 

(sau khi hoãn thôi gian to chfrc Dii hi 1,n 1 do djch Covid-19) 

KInh gfri: Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam 

Ten T chirc phát hành: Cong ty C phin Cap nithc Ben Thành 

Ten giao djch: BEN THANH WASUCO JSC 

Tri s chInh: 194 Pasteur, Phu?mg 6, Qutn 3, Tp. H ChI Minh 

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

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam (VSD) 

ngày dàng k cuSi cñng d 1p danh sách ngtrôi sr hfru cho chu'ng khoán sail: 
Ten chüng khoán: C phiu Cong ty Co phân Cp nithc Bn Thành 

Ma chüng khoán: BTW 

Loai chirng khoán: C phik ph thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

Sangiaodjch: HNX 

Ngày däng k' cuM cüng: 11/05/2020 

1. LdovàmiicdIch 

- Hüy danh sách c dông có quyn dir h9p Dti hi c dông thixng niên 11am 2020 

1p ngày 19/3/2020. 

- T chIrc Dai  hi c dông thuàng niên näm 2020 (sau khi hoãn thai gian t chrc 

Dai hôi 1n 1 do djch Covid-19) 

2. Ni dung ciii th 
- TST I thuc hiên: 

- Thai gian thrc hin: 
- Dja dim thc hin: 

1 c phiu — 1 quyn biu quyt. 

8h00 Thir Nãm, ngãy 28/05/2020. 
Dir kin Khách san  Thing Lçi (VICTORY) 

S 14 Vô Van Tn, Phithng 6, Qun 3, Ip. 11CM 

1 



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

1. Báo cáo cUa HOi dng quân trj v cong tác quãn trj Cong ty nàm 2019. 

2. Báo cáo cña Ban kim soát v viêc thm dinh tInh hInh san xut kinh 
doanh nàm 2019. 

3. Báo cáo tài chInh näm 2019 dä kim toán và Báo cáo cüa kim toán dc 
lip. 

4. Phiiang an phân phi lvi nhun, trIch 1p các qur và chia cô the nAm 2019. 

5. Djnli hirthig phát trin và K hoch san xut kinh doanh nàm 2020. 

6. Lra ch9n dan vi kim toán cho Báo cáo tài chInh nàm 2020. 

7. Thông qua müc thu lao Hi dng quán trj, Ban kim soát näm 2020. 

8. Thông qua vic min nhim và bu b sung thành viên Ban kim soát. 

9. Thông qua vic b sung, süa di Diu 1 Cong ty. 

10. Thông qua vic b sung, süa di Quy ch quán trj Cong ty. 

11. Thông qua vic ban hành Quy ch bO phiu din tü cüa Cong ty. 

12. Mt s ni dung khác (nu co). 

D nghj VSD 1p và gui cho Cong ty chiing tôi danh sách nguài s hüu chi'rng 

khoán tai  ngày däng k' cui cüng nêu trên vào dja chi sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (ban cimg): Cong ty C phtn Cp nrnc Ben Thành — 194 

Pasteur, PhiRmg 6, Qun 3, Tp. H ChI Minh. 

- Dja chi email nhn file dü lieu: capnuocbenthanh@gmail.com  

Chiing tOi cam k& nhEng thông tin v ngui sâ hü'u trong danh sách sê diic 5ir 

diing dung mic dIch và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tOi së hoàn toàn 

chju trách nhim tnxó'c pháp lut nu có vi phm.\sL 

Noi nhân: N I DIEN PHAP LUAT 
- Nhu trên; 
- SGDCK Ha Nôi; 
- UBCKNN; 
- Các thành vien HDQT Cong ty; 
- Ban Kiêm soãt Cong ty; 
-Liru. 

GIAM DOC 
châ flI ePhd 
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