CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC
---------------Số: 11/CBTT-CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------------Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Căn cứ theo Giấy xác nhận số 660092/20 ngày cấp28/10/2020 nơi cấp Sở Kế
hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nội
dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Địa chỉ liên lạc: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38612718
Fax: 0243.8612718
- Email: cmci@cmci.com.vn/ ngotrongvinh.vn@gmail.com
- Website: www.cmci.com.vn
Nội dung thay đổi:
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC như sau:
1. Nội dung ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi:
STT

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Tên ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử
dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
Kinh doanh bãi đỗ xe các loại, cho thuê văn phòng
Kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân
dụng, công nghiệp
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải ô tô
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng và các cấu kiện vật liệu đúc sẵn
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng và các cấu kiện vật liệu đúc sẵn

Signature Not Verified

Ký bởi: LÂM QUỲNH HƯƠNG
Ký ngày: 29/10/2020 11:19:35

Mã ngành

6810

7110

4933
4661
2392
4663

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào
đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, đại lý
xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, thiết bị, máy móc các loại,
hàng tiêu dùng, đại lý mua bán và cho thuê máy móc thiết bị xây dựng
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác
Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô các loại, các sản phẩm cơ khí, công
nghiệp, sửa chữa, lắp ráp, tân trang, hoán cải, phục hồi thiết bị xây
dựng và phương tiện giao thông vận tải, gia công chế biến hàng xuất
nhập khẩu
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa, lắp ráp ô tô
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên
doanh
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị, dụng cụ đồ dùng dạy và học
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Đầu tư, xây dựng các công trình ngành viễn thông
Đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mầm non tư thục
Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng thủy lợi
và kết cấu hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, xây
dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV

8299
(Chính)

3290

4520
4649
4761
4669

4299

2. Nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:
STT

1.

2.

3.
4.

Tên ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử
dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
Kinh doanh bãi đỗ xe các loại, cho thuê văn phòng
Kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân
dụng, công nghiệp
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải ô tô
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng

Mã ngành

6810

7110

4933
4661

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng và các cấu kiện vật liệu đúc sẵn
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng và các cấu kiện vật liệu đúc sẵn
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào
đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, đại lý
xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, thiết bị, máy móc các loại,
hàng tiêu dùng, đại lý mua bán và cho thuê máy móc thiết bị xây dựng
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác
Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô các loại, các sản phẩm cơ khí, công
nghiệp, sửa chữa, lắp ráp, tân trang, hoán cải, phục hồi thiết bị xây
dựng và phương tiện giao thông vận tải, gia công chế biến hàng xuất
nhập khẩu
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa, lắp ráp ô tô
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên
doanh
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị, dụng cụ đồ dùng dạy và học
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Đầu tư, xây dựng các công trình ngành viễn thông
Đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mầm non tư thục
Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng thủy lợi
và kết cấu hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, xây
dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV

2392
4663

8299
(Chính)

3290

4520
4649
4761
4669

4299

14. Sản xuất điện

3511

15. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện

3512

16. Lắp đặt hệ thống điện

4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3320

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh thiết bi,vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời

4659

3. Lý do thay đổi: Bổ sung ngành nghề
4. Ngày có hiệu lực: 28/10/2020
* Tài liệu đính kèm:
- Giấy xác nhận về việc thay đổi
nội dung ĐKDN số 660092/20
cấp ngày 28/10/2020.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

SOKEHOACHVADAUTIJ
THANH PHO HA NØI
PHONG DANG KY K!NH DOANH

CONG HÔA xA HO! CHJ NGHiA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc
Ha Nói, ngày 28 tháng 10 nãm 2020

So:

I

II660092/20
El I III I

I
GIAY xAc NHAN

V vic thay di ni dung dãng k doanh nghip
Phàng Dàng k' kinh doanh: Thành pM Ha Nôi
Dja chi tr1 sâ: Toà nhà Trung tam giao djch cong ngh thtthngxuyen Ha Nçäi -Khu
lien co Vö 'hI GOng, sO 258 thràng Vö ChI GOng, Phzràng Xuán La, Qun TOy HO,
Thành phô Ha NOi, Viêt Nam
Diên thoai: 02462820834 - 02462820835
Fax: 04.38251 733
Email: pdkkd_sokhdthanoi.gov. vn
Website: www. hapi.gov. vn
Xác nhn:
Ten doanh nghip: CONG TY CO PHAN DAU TU CMC
Ma s6 doanh nghip/Ma s thus: 0100104309
BA thông báo thay di ni dung dAng k doanh nghip dn Phông Bang ky
kinh doanh.
Thông tin cüa doanh nghip dA duqc cap nhat vào H thông thông tin quôc gia ye
dang k doanh nghip nhi.r sau:
STT
Ten ngAnh
MA ngành
1 Kinh doanh bt dng sAn, quyn sir ding dt thuc chü s& hUu, 6810
chü sir diing hoc di thuê
Chi tiêt: Kinh doanh bat dng sAn
Kinh doanh bAi do xe các loi, cho thuê vAn phông
Kinh doanh nhà, ht tAng khu do th mâi, khu dAn cu tp trung
2

Hoat dng kin trüc và tix vn k7 thuat có lien quan
Chi tiêt: KhAo sat xây dirng các cong trInh giao thOng, thüy lçi,
dAn diing, cong nghip
3 Vn tâi hang hóa bng dung b
Chi tiêt: Kinh doanh van tAi ô to
4 Ban buôn nhiên lieu ran, lOng, khi và các sAn phm lien quan
Chi tiêt: Mua bAn xAng dâu và cAc sAn phAm cüa chüng
5 SAn xut vat lieu xay dmg tü dt set
Chi tiét: SAn xuât vat lieu xay dijng và các cau kin vat lieu diic
sAn
6 Ban buôn vat 1iu, thit bj 1.p dt khác trong xay dung
Chi tiét: Kinh doanh vat 1iu xay drng và các câu kin vat lieu
düc sAn

7110

4933
4661
2392

4663

STT
7

8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Ma ngành
Ten ngânh
8299(ChInh)
Hot dng djch vi h trq kinh doanh khac con 1aj chtra duçc
phân vào dâu
Chi tiêt: Xuât nhp khâu và kinh doanh vat tix, nguyen 1iu, dai
1 xang dâu, phtrcing tin van tái và phi tüng, thiêt bj, may móc
các loai, hang tiêu dung, dai 1' mua ban và cho thuê may móc
thiêt bj xay drng
3290
San xuAt khác chua duoc phân vào dâu
Chi tiêt: San xuât san phâm cong nghip khác
San xuât ô to và phii tün ô to các loai, các san phâm cc khI,
cong nghip, süa chfta, lap rap, tan trang, hoán cái, phic hôi
thiêt b xây drng yà phixang tin giao thông van tâi, gia Cong
ché biên hang xuât nhp khâu
Bão duong, süa chita ô to vâ xe có dng ca khác
Chi tiêt: Süa chüa, lap rap ô to
Ban lé sách, báo, tp chI van phOng phm trong các cüa hang
chuyên doanh
Ban buôn chuyên doanh khac chua dUqC phân vào dâu
Chi tiêt: Ban buOn cáC thiêt bj, diing ci do dung day và hçc
Ban buôn d dung kháC Cho gia dInh
Chi tiêt: Ban buôn sách, báo, tap chi, van phOng phâm
Xây d%mg cong trinh k thuat dan diing khác
Chi tiêt: Dâu tix, xay drng các Côn trInh nganh viên thông
Dâu tu xay drng nhà tré, tm?mg mâm non tu thic
Xây drng các cong trInh giao thông, cong nghip, dan ding
thüy li và két câu ha tang, ciim dan ci.r, khu dO thj mâi, khu
cong nghip, xây dirng du&ng day và tram biên áp den 35KV
Sânxutdiên
Truyn tâi và phân phi din
Chi ti&: Ban buôn, ban lé dian
Ladaththngdin
Lap dt h thông cAp, thoát mthc, h thng sui vâ diu hoà
không khI
Lp dat h thng xây dirng khác
Lap dat may moe và thi& b cOng nghip
Ban buôn may móc, thi& bj và phi tüng may khác
Chi tiêt: Kinh doanh thiêt bi,vat tix phiic vii din näng lucing
mat tr&i

4520
4761
4669
4649
4299

3511
3512
4321
4322
4329
3320
4659

Noi nhn:
-CONG TY CO PHAN DAU TU CMC.
Dja chi:Ngo 83, du&ng Ngc Hi, Phtthn
Hoàng Lit, Qun Hoàng Mai, Thành phô
Ha Ni, Vit Nam
- Lixu: Nguyn Thi Thüy Ha
PHO TRJJc1NG PHONG

Do Thanh Huyê'n

