
CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI - DỊCH vụ BÉN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(BEN THANH TSC)

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sơ Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH vụ BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BTT

- Trụ sở chính: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ MAI TRẦM
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3822.3390
- Loại thông tin công bố: 0 24h □ Yêu cầu 0 Bất thường □Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố các thông tin liên quan 
đến việc thay đổi người nội bộ như sau:

1. Ông TRẦN HỮU HOÀNG vũ được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty kể từ ngày 01/01/2021, nhiệm kỳ 05 năm (Đính kèm Quyết định số 
33/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2020 của Hội đồng quản trị).

2. Ông NGUYỄN THANH NHựT được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng 
Công ty từ ngày 01/01/2021 (Đính kèm Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 
23/12/2020 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày 
tại đường dẫn www.benthanhtsc.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận-.
- Như trên (bằng văn bản và email);

Đăng website công ty.

Nguòi thực hiện công bố thông tin
Ngàyj24-tháng 12 năm 2020

http://www.benthanhtsc.com
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