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CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hinh phüc 

S: t'4  /CNBT-TCHC ThththpháHChIMinh, ngày03tháng4nám2020 
V c cong b thông tin hon thOi gian h9p 
Dii hi dông cO dông thuOng niên nm 2020 

KInh giri: 
- 1Jy ban Chirng lthoán Nba nuâc; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH 
(Ma chirng khoán: BTW) 

2. Tri,j sr chInh 194 Pasteur, Phiing 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

3. Din thoii (028) 38 297 147-38 272 990 

4. Fax (028) 38 229 778 

5. Ngu'&i thrc hin cong bô thông tin: 

- H9 Va ten NGUYN THANH PHUC — Giárn dc Cong ty 

- Dia chi 611/57E Din Biên Phü, PhuOng 1, Qutn 3, TP. H ChI Minh. 

- Diên thoai 

6. Loti thông tin cong bô: 

D24h 072h L1Yêucu IBtthithng DDjnhki 

7. Ni dung thông tin cOng bô: 

Cong ty C phn C.p ntlâc Bn Thành cong bi thông tin v vic hoän th?yi gian 
hop Dai  hi dOng cO dông thuorng niën näm 2020 nhix sau: 

Truàc tInh hInh din bin phirc ttp và khó 1uing cUa djch bnh viêm du?ng ho 
hap cap Covid- 19, thc hin chü truang cüa ChInh phü vã chInh quyên Thãnh phô Ho 
ChI Minh ye vic thirc hin cãc bin pháp cap bach phOng, chông djch Covid-19, Hi 
dOng quãn trj Cong ty Co phn Cap nuâc Ben Thãnh thông nhât thông qua vic hoan 
th?yi gian hp Dti hi dông cô dông thung niên närn 2020 (theo Nghj quyêt so 
.QAJNQ-CNBT-HDQT ngay 03/4/2020); dông th?ii dê ngh giU nguyen Ngày dang 
k cuôi cüng (ngay chôt danh sách cô dOng) ia ngay 19/3/2020 cho Dti hi to chrc 
vào ngây hp mdi. 

Thai gian xin gia han  và thông báo ngay ch& danh sách thrc hin quyn mdi: 
Cong ty së thông bo ci th khi tinh hInh djch bnh CO tiên trien tot va vic hi hp 
duçc cho phép to chic theo thông báo chInh thüc cüa ThU tuâng ChInh phU và chInh 
quyên Thành phô Ho ChI Minh. 



Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành cam kt thirc hin vic t chirc Dai  hi 
dông cô dông thu?ng niên näm 2020 tuân thU các quy djnh cUa Qu ca quan và pháp 
luât hiên hành. 

8. Thông tin nay d du?c cong b trên trang thông tin din t1r cUa Cong ty C phn 
Cap rnthc Ben Thành vào ngày 03/4/2020 tai  dung dan: 
www.capnuocbenthanh.com  

ChUng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dUng si.r that  va hoàn 
toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dã cOng bô./. 

* DInh kern: 
- Nghj quyêt so cJ24  /NQ-CNBT-HDQT ngày 03/4/2020 cUa Hi dông quãn trj Cong 

ty Co phân Cap nurc Ben Thành ye vic hoàn thi gian hgp Dai  hi dông cô dông thung 
niên näm 2020; 

- Cong van so '/CNBT-TCHC ngay 03/4/2020 cUa Cong ty Co phân Cap nuOc 
Ben Thành gth S Kê hoach và Dâu tu Thành phô Ho ChI Minh ye vic hoän thai gian h9p 
Dai hi dông cô dong thuO'ng niên näm 2020. 

Ncinhân: 
- Nhu trên; 
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/zy CONGTY -., 
- Thành viên HDQT Cong ty; I• COPHAN 
- Thánh viên BKS Cong ty; * CAP NLIÔC * 
- Ban Giám doe Cong ty; THA 

Kê toán tru'âng Cong ty; 
- Luu: VT, TCHC.> NTP HÔ0 

Nguyn Thành PhUc 



TONG CONG TY CAP NTJ'OC SAI GON 
TRACH I*iM HU1J H4N MOT THANH VN 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN TILNB 

CQNG bA xA HOI Clifi NGHIA VTT NAM 
Bc 1p - T do - H3nh phñc 

S: O /NQ-CNBT-HDQT TWothphó'HaChiMfrih,ngàyO23thth2gq nn2O2O 

NGHI QUYET 
V "c thông qua vic hoAn thôi gian hp Diii hi ng ci dông thumg niên nãm 2020 

HQI DONG QUAN Tifi CONG TV CO PHAN CAP NTJ'OC BEN THANH 

Can cr Lust Doanh nghip d duçc Quc Hi thông qua ngày 26/11/20 14; 

Can cir Quyt dtnh  s 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa UBND TP.HCM 
ye vic phê duyt phuang an và chuyên Chi nhánh Cp nuâc Ben Thành thuc Tng 
Cong ty Cap rnxc Sài GOn thành Cong ty CO phân Cap nuác Ben Thành; 

Can ci'r Diu 1 T chi.c va hot dng cña Cong ty C phn Cp nthc Bn Thành 
dugc Di hi Co dông thông qua ngày 12/4/20 16; 

Can cir Quy ch hot dng cüa Hi dng quãn tri ban hành kern theo Quyt dinh 
sO 033/CNBT-HDQT ngày 2 1/9/2007 cüa Hi dông Quãn trj Cong ty; 

Xét TO' trInh s 01/TTr-CNBT-HDQT ngày 31/3/2020 cüa Chü tjchHDQT Cong 
ty ye vic hoan thO'i gian h9p Di hi dôngco dông thuO'ng niên närn 2020; 

Can cir Biên ban kim phiu ngày / 4 /2020 v vic kim phiu ly kin 
biêu quyêt so 010/CNBT-HDQT ngày 3 1/3/2020 ca Hi dng quãn tri, 

QUYET NGH: 

Diu 1: Thông qua vic hoan thO'i gian h9p Dai hOi dng c dông thuO'ng niên 
närn 2020 cUa Cong ty C phân Cap nuâc Ben Thành, theo ni dung dê nghj tai  TO' 
trInh sO 01/TTr-CNBT-HDQT ngày 31/3/2020 cüa Chü tch HDQT Cong ty, c11 the nhu 
sau: 

1. Thông qua vic hoan thO'i gian,  hçp di hi dng c dông thuO'ng niên narn 
2020 cia Cong ty CO phân Cap nrnrc Ben Thành nhu d thông báo ti Nghj quyêt sO 
01/NQ-CNBT-HDQT ngày 11/02/2020 cüa Hi dông quàn tr Cong ty l l do tinh 
hinh dich Covid- 19, cho dn thO'i diem tinh hinh djch bnh Co tiên triên tot và vic hOi 
hQp duc cho phép th chrc theo thông báo chInh thic cña Thu tuo'ng ChInh phü va 
chInh quyên Thành phO HO ChI Minh. 

2. Git nguyen Ngày dang k cui cüng (ngày ch6t danh sách c dông) là ngày 
19/3/2020 cho Di hi to chirc vào iigày hçp rnâi. 

3. Giao Chü tch Hi dng quãn tr hi vi Giám dc Cong ty d quyt dnh 
thO'i gian, dja diem và phuo'ng thic th chic hQp Dai hOi dOng cô dOng thuO'ng niên närn 
2020 sao cho phü hvp  vO'i tinh hmnh thirc tê, Diêu l Cong ty và quy dinh pháp 1ut. 

4. Hi ding quàn trj u quyn cho Ong Nguyn Thành Phüc — Thành viên Hi 
dOng quãn trj, Giárn disc Cong ty, là NguO'i dai  din theo phãp 1ut cüa COng ty C phn 
Cap nithc Ben Thãnh th chüc thirc hin các ni dung dà di.rçic Hi dOng quãn trj thông 
qua nêu trên và thirc hin các thii tic gia han  thO'i gian tO chuc Dai  hi dOng cO dông 
thuO'ng niên nãrn 2020 phü hç'p vO'i quy dinh cüa pháp 1ut. 



Noi nhân: 
-NhrDiêu2; 
- Ban kiérn soát Cong ty; 
- Dáng üy, Cong doàn, Doãn TN; 
- Các phông, ban, di Cong ty; 
- Lixu: VT, HDQT. 

Phtm Tlij Tlianh Van 

Diu 2: Ngh quyt nay có hiu Fçrc k tr ngày k. Cãc Ong (Ba) thành viên HOi 
dông quân tri, Giám doe, Phó giám doe, Kê toán truO'ng Cong ty và các b ph.n có lien 
quan có trách nhim thi hành nghj quyêt nay.!. 



CONG TY CO PIIAN CAP NIJ'OC BEN THANII CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip- Tir do- Hnh phüc 

S: c7 /CNBT-TCHC ThànJ'zpháHChIMinh, ngày03tháng4nám2020 

V vic hoàn thôi gian h9p Dai  hi dng c dông 
thuông niên näm 2020 

KInh gfri: SO' I( hoch Va Du tu Thành ph Hi ChI Minh 

- Ten giao djch : CONG TY CO PHAN CAP NIJC BEN THANH 

- Dia chi : 194 Pasteur, PhuO'ng 6, Qun 3, TP.HCM 

- Sdiênthoai : (028) 38 297 147-38 299331 

- S fax : (028) 38 229 778 

- Website : www.capnuocbenthanh.com   

- Giy chirng nhn DKDN s& 0304789925 cp lAn dAu ngày 08/01/2007, dang 
k thay doi lan thr 3 ngày 08/5/20 12 tti SO' Kê hotch và Dâu tu TP.HCM. 

- Ma chirng khoán : BTW 

- NguO'i dti din theo pháp luat: Ong Nguyn Thành Phüc — Giám dc Cong ty. 

Can cir Lu.t Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Can ci'r Diu 1 t chirc và hoat dng cüa Cong ty C phAn Cp nuâc Bn Thành; 

Can cir Nghj quyêt so o!1 /NQ-CNBT-HDQT ngày 03/4/2020 cüa Hi dng 
quãn trj Cong ty Co phân Cap nixO'c Ben Thành ye vic hoän thO'i gian h9p Di hi 
dông cô dông thuOng niên näm 2020, 

Cong ty C phAn Cp nuâc Bn Thành kInh d nghj Qu CG quan xem xét và 
chap thun ye các ni dung nhu sau: 

Ngay 11/02/2020, Cong ty C phAn Cp rnrO'c Bn Thành dä cong b thông tin 
ye ngày däng k cuôi cUng (ngay chôt danh sách cô dông) thrc hin quyên tham dir 
Di hi cô dong thuO'ng niên näm 2020. Theo dO, ngày to chirc Dti hi dOng cO dOng 
thuO'ng niên närn 2020 là ngày 2 1/4/2020. 

Tuy nhiên, truàc tInh hinh din bin phirc ttp và khO luO'ng cüa djch beth viêrn 
duO'ng ho hap cap Covid-19, thixc hin chU truGng cUa ChInh phü và chInh quyên 
Thành phô Ho ChI Minh ye vic th?c hin các bin pháp cap bach phông, chOng djch 
Covid-19, Cong ty C phân Cap nuâc Ben Thành kInh dê nghj Qu cc quan xem xét 
và chap thun cho hoàn thOi gian h9p Di hi dng cô dong thuO'ng niên närn 2020 cUa 
Cong ty; dông thO'i dê ngh giit nguyen Ngày clang k cuôi cing (ngay chôt danh sách 
cô dong) là ngày 19/3/2020 cho Dai  hi t chirc vào ngày hçp mâi. 

Thñ gian xin gia htn: Cong ty sê thông báo cii th khi tInh hinh djch bnh cO 
tiên triên tot và vic hOi  hp duçc cho phép t chirc theo thông báo chInh thüc cüa Thu 
tuâng ChInh phü và chInh quyên Thành phO H ChI Minh. 
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Nguyn Thãnh PhUc 

Cong ty C phn Cp nuâc Bn Thành cam kt thirc hin vic t chrc Di hi 
dông cô dông thuOng nién närn 2020 tuân thu các quy djnh cüa Qu co quan và pháp 
luât hiên hành. 

Rt mong nhn duçic sir chip thun cña Qu co quan. 

Trân trçng./. 

Noinhin: 
-Nhisirén 
- U'ban ChingkhoánNhánuót; 'io cáo" 
- SâGiao djch Chüngkhoán HâN '°LDáo cáo" 
-Tningtárn Luu k Chung khoán ViaNam; io cáo" 
-TCTCp nu5c Sãi Gôn—TNHE-IMTV; 1* cáo" 
- Thàth viên HDQTCôngty, 
- Thàth vien BKS Côngty 
-BanGiámd&Congty 
- KétoánthingCôngty 
-Cácphônn,diCôngt 
- Luu. VT, TCHC. 

2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

