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CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TI
CUA UY BAN CH15NG KHOAN NHA NU'OC VA SO GIAO DICH CHUNG JUJOAN
KInh ü: - Uy Ban Chu'ng Khoán Nhà Ntthc
- Sr Giao Djch Chirng Khoán TP.HÔ ChI Minh
-

Ten t chiirc: Cong ty C phn Ca Din Lnh
Ma chirng khoán: REE
Dja chi trii sâ chInh: 364 Cong Hôa, P.13, Q.Tân BInh, Tp.H ChI Minh, Viêt Nam
Diênthoai: 84-28-38100017
- Fax: 84-28-38100337
Ngithi thrc hin cong b thông tin: Ba Nguyn Thj Mai Thanh - Chirc vu: Tng Giám Dc
Loti thông tin cOng b: 0 dinh kSi
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0 theo yéu cu

Ni dung thông tin cong b:
Ngày 02 thang 06 näm 2020 Cong ty C phn Ca Din Lanh (REE) nhtn duçc Giy xác nhn
ye vic thay dôi ni dung dãng k doanh nghip do Trrnmg phOng Dang k Kinh doanh cüa
Sâ Kê hoach và Dâu tu Thành phô Ho ChI Minh k ngày 29 tháng 05 näm 2020 nhu dInh
kern.
Thông tin nay dã duc cong b trên trang thông tin din tü cüa cong ty vào ngày 02/06/2020
ti diiOng dan: http://www.reecorp.com
Chüng tOi cam k& các thông tin cong b trên day là ctng sir th.t và hoàn toàn chju trách nhim
trixóc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dà cong bô.
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THANH PHO HO CHt MINH
PHONG BANG K KINH DOANH

Dc 1p — Tr do — Hinh phuic
TP.H C/il Minh, ngày 29 tháng 05 näm 2020
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V vic thay di ni dung clang k doanh nghip

Phông DAng k kinh doanh: Thànhphó'H ChIMinh
Dia chi tru s: 32, Lé Thánh Ton, Phithng Ben Nghé, Qun 1, Than/i phô HO C/il
Minh, Viçt Nam
Diên thoai: 028.38.293.179
Fax:
Email:
Website:
Xác nhn:
Ten doanh nghip: CONG TY CO PHAN CO DIN LANH
MA s doanh nghip/MA s thu: 0300741143
Ba thông báo thay di ni dung clAng k doanh nghip den Phông BAng k
kinh doanh.
Thông tin cüa doanh nghip dA thrçic cp nh.t vào H thông thông tin quôc gia ye
däng k doanh nghip nhu sau:
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Ten ngành
Lp dt h thng cp, thoát nixó'c, h thng sithi và diu hoà
khôn khi
(trr lap d.t các thiêt bj din lanh (thiêt bj cap dông, kho lnh,
may dá, diêu hôa không khI, lam lanh nuâc) sir dung ga lnh
R22 trong lnh virc chê biên thüy hAi sAn và trr gia cong ca khI,
tái chê phê thAi, xi m din ti trçi s)
SAn xu.t diên
Xây dirng cong trInh din
(Doanh nghip không cung cAp hang hóa, djch v11 thuc dc
quyên NhA nuâc, không hoit dng thi.ro'ng rni theo ND
94/201 7/NED-CP ye hang hóa, djch vii dc quyên Nba nuo'c)
Xây dçrng cOng trInh cp, thoát rnr1c
Xây dirng cOng trInh vin thông, thông tin lien 1c
Xây dmg cOng trInh cong Ich khác
Xây dirng cong trInh k5 thut dan ding khác

MA ngành
4322(ChInh)

3511
4221

4222
4223
4229
4299
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Ten ngành
Khai thác, xCr 1 và cung cp ntrâc
(không hoat dng tai trii sà)

Ma ngành
3600
4321

Chi tit: Lp dt ngành diên, din tir (trü gia cong co khi, tái
chê phê thai, xi ma din)
'° Ban buôn may móc, thit bj và phi t11ng may khác
4659
Chi tiêt: Mua ban may móc Co giâi cong nông nghip gôm: xe
má,' thiêt bj lam duèng, thiêt bj dào san lap, thiêt N xây dirng,
thiêt b cOng nông lam nghip, may phát din vâ dng co din
11 Lap dt h thông xây di.rng k±iác
4329
Chitiêt: Lap dt thiêt bj thông tin, viên thông: may lien lac vO
tuyên, may b dam vô tuyên, tong dài ni b, din thoai; h
thông truyên hInh v tinh và parabol (phái thirc hin theo quy
dnh cüa pháp lut); h thông camera quan sat, chông trm; h
thông phông cháy chQa cháy, báo cháy tir dng
12 Kinh doanh bt dng san, quyn sir dçing dt thuc chü s& hQu, 6810
chusi:rdunghoacdithuê
Chi tiêt: Dâu tu tr11c tiêp và gián tiêp theo dê an dã duçic UBND
Thành phô phê duyt; Kinh doanh nhà i (xay dmg, sira chüa
nba dé ban hoc cho thuê). Cho thuê van phóng, kho bãi, nhà
xu'&ng. Kinh doanh nba cao tang, chung Cu, can hO, nhà xu&n,
kho. Kinh doanh bat dng san ( cM thrc hin theo khoan 1 Diêu
10 Lut Kinh doanh bat dng san). Dâu til, irng dung vâ kinh
doanh co sâ ha tang cOng ngh thông tin, may móc thiêt b và
djch v cong ngh thông tin.
13 Tir vn, môi giâi, d.0 giá bt dng san, du giá quyn si:r ding 6820
dat
Chitiêt:
- Tu van, dâu giá bat dng san (trCr hoat dng tu van pháp lut)
- MOi giâi bat dng san
14 SfrachUathiêtbjkhác
3319
Chi tiêt: Si:ra chtra vâ các dch vi v ngành din, din tü, co khi
và din lanh (tri'x gia cOng co khI, tái chê phé thai, xi ma din)
15 Sira chUa thit bj din
3314
Chi tit: Djch vii bão tn may phát din và dng co din (trr gia
cOng co kbi, tái chê phê thai, xi ma din)
16 San xut khác chuadugc phân vào dâu
3290
Chi tiêt: San xuât, lap rap ye ngành co khI và din lanh
17 San xut linh kiên diên tir
2610
Chi tik: San xut, 1p rap v ngành din, din ti

p

Ten ngành

STT
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Sira chra thit bi lien lac
Chi tiêt: Bão hành, bâo trl thiêt bj thông tin, viên thông: may
lien 1c vô tuyên, may b dam vô tuyên, tong dài ni b, din
thoi; h thông truyên hInh v tinh và parabol (phâi thic hin
theo quy djnh cüa pháp 1ut); h thông camera quan sat, chông
trm; h thông phông cháy chQa cháy, báo cháy tr dng
Doanh nghip phái thirc hin dñng các quy djnh cüa pháp 1ut
ye dat dai, xay dirng, phông cháy chü'a cháy, bâo ye môi
tnthng, các quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan den hot
dng cüa doanh nghip và các diêu kin kinh doanh doi vth
ngành nghê kinh doanh có diêu kin.

Noi nhân:
-CONG TY CO PHAN C DIN LNH.
Da chi:364 Cong HOa, PhuOng 13, Qun
Tan BInh, Thành phô Ho ChI Minh, Vit
Nam

Ma ngánh
9512

Ngành, nghê
chua khóp m
vó'i H thông
ngành kinh te
Vit Nam
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