CÔNG TY CỔ
PHẦN ANI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ANI
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ANI,
O=MST:0303255529, L=0, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-08-27 12:19:50
Foxit Reader Version: 9.2.0

CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI
------------------Số: 130/2018/SIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Tp.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0303255529 ngày 10/05/2018, do
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân
trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng
tôi như sau:
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
- Mã chứng khoán: SIC
- Địa chỉ: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.62905659
Fax: 028.62905598
- E-mail:info@ani.vn
- Website: www.ani.vn
1. Thông tin trước khi thay đổi: Ngành nghề kinh doanh
STT

Tên ngành

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc
đi thuê

6810

1
(Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị.Đầu tư
kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ)

(Chính)

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
2

(Chi tiết: Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu
điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp)

4290

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
3

4322
(Chi tiết: Xây lắp các công trình cấp thoát nước)
Xây dựng công trình công ích

4

4220
(Chi tiết: Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp)
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

5

(Chi tiết: Sản xuất vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị(Không sản xuất tại
trụ sở))

3290

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
6

4663
(Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng)

7

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, Mua bán thiết bị máy công nghiệp,

4659

nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và các thiết bị ngành xây dựng)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
8

(Chi tiết: khảo sát địa hình, địa chấn, do đạc phục vụ thi công và quan trắc biến
dạng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Thiết kế kiến trúc công trình, quy hoạch xây dựng)

7110

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
9

4933
(Chi tiết: Tiếp nhận, vận tải vật tư, thiết bị…)
Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện

10

3510
(Chi tiết: Sản xuất, mua bán điện(không sản xuất tại trụ sở))
Giáo dục nghề nghiệp

11

8532
(Chi tiết: Đào tạo dạy nghề)
Bán buôn thực phẩm

12

4632
(Chi tiết: Mua bán thủy sản(không gây ô nhiễm môi trường))
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

13

0322
(Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản(không gây ô nhiễm môi trường))
Trồng rừng và chăm sóc rừng

14

0210
(Chi tiết: Trồng rừng)
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

15

0810
(Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh(không hoạt động tại trụ sở))

16

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật
hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều
kiện.

Ngành, nghề
chưa khớp mã
với Hệ thống
ngành kinh tế
Việt Nam

2. Thông tin sau khi thay đổi: Ngành nghề kinh doanh
STT

Tên ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng
hoặc đi thuê

Mã ngành
6810

1
(Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị.Đầu tư
kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ)

(Chính)

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
2

(Chi tiết: Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp)

4290

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
3

4322
(Chi tiết: Xây lắp các công trình cấp thoát nước)

4

Xây dựng công trình công ích

4220

(Chi tiết: Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp)
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
5

(Chi tiết: Sản xuất vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị(Không sản xuất
tại trụ sở))

3290

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
6

4663
(Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

7

(Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, Mua bán thiết bị máy công nghiệp,
nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và các thiết bị ngành xây dựng)

4659

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
8

(Chi tiết: khảo sát địa hình, địa chấn, do đạc phục vụ thi công và quan trắc biến
dạng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình, quy hoạch xây dựng)

7110

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
9

4933
(Chi tiết: Tiếp nhận, vận tải vật tư, thiết bị…)
Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện

10

3510
(Chi tiết: Sản xuất, mua bán điện(không sản xuất tại trụ sở))
Giáo dục nghề nghiệp

11

8532
(Chi tiết: Đào tạo dạy nghề)
Bán buôn thực phẩm

12

4632
(Chi tiết: Mua bán thủy sản(không gây ô nhiễm môi trường))
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

13

0322
(Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản(không gây ô nhiễm môi trường))
Trồng rừng và chăm sóc rừng

14

0210
(Chi tiết: Trồng rừng)
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

15

0810
(Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh(không hoạt động tại trụ sở))

16

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp
luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có
điều kiện.

17

Đại lý du lịch

7911

18

Điều hành tua du lịch

7912

19

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du
lịch

7990

Ngành, nghề
chưa khớp mã
với Hệ thống
ngành kinh tế
Việt Nam

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
20

(Chi tiết: Khách sạn biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có
phòng cho khách du lịch thuê)

5510

21

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5610

22

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

5621

23

Dịch vụ ăn uống khác

5629

24

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

9321

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

25

(Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương
tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che… ); Hoạt động của các cơ sở vận
tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền…; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một
phần của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí
mang tính chất giải trí tự nhiên.

9329

26

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

9103

27

Cho thuê xe có động cơ

7710

28

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên
doanh

4771

3. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi
Ngành nghề kinh doanh.
4. Ngày có hiệu lực: 27/08/2018.
Đại diện tổ chức
* Tài liệu đính kèm:
Người
đại diện theo pháp luật
Giấy phép hoạt động mới

