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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 

 

Kính gửi:               Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 

  

Tổ chức niêm yết             : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC) 

Mã chứng khoán  : PTC 

Địa chỉ   : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,                           

 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại : 024.38611513  Fax: 024.38611511 

Loại thông tin công bố:      X 24h            72h            bất thường           theo yêu cầu             

định kỳ 

Nội dung thông tin công bố:  

Ngày 29/4/2022, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện nhận được Giấy 

Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp  Công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28 

tháng 04 năm 2022 , nội dung thay đổi như sau: 

1. Thay đổi tên công ty: 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

ICAPITAL 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: ICAPITAL INVESTMENT 

JOINT STOCK COMPANY 

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: ICAPITAL JSC 

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:  

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

được bổ sung 

Mã ngành Ngành, nghề 

kinh doanh 

chính 

1  Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được 

phân vào đâu 

Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao 

gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng 

khoán) 

6619 x 

2  Xây dựng công trình thủy 

Chi tiết: Trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa 

mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng về kinh tế - xã hội 

4291 

 

3  Xây dựng công trình khai khoáng 4292  

4  Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293  



5  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299  

6  Hoạt động tư vấn quản lý 

(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế 

toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán) 

7020 

 

7  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 

khác không kèm người điều khiển 

(Loại trừ hoạt động nhà nước cấm) 

7730 

 

8  Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến 

quảng bá và tổ chức tua du lịch 

(Không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ 

dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch 

quốc tế đến Việt Nam) 

7990 

 

2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

1  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị 

bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; 

4652 

 

2  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết:  

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu máy 

móc thiết bị xây dựng, điện tử, viễn thông, ngành 

nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất; 

Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, 

điện tử viễn thông, tin học, trang thiết bị nội thất, 

vật tư hóa chất ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, 

ngoại thất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm); 

4659 

 

3  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810  

4  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết:  

Xây dựng nền móng công trình và kết cấu hạ tầng: 

Sân, cầu, đường, sân bay, bến cảng, đê điều, đường 

dây và trạm biến thế, cột an ten; 

Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng 

bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng và trang trí nội ngoại 

thất; 

Xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính, 

viễn thông, điện, điện tử, tin học, thông gió, điều 

hòa và cấp thoát nước; 

Xây dựng các công trình bưu chính viễn thông, 

công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, 

giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật; 

4290 

 

5  Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 

(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ 

điều tra); 

6329 

 

6  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 

khác 
7730 

 



Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và 

đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu; 

7  Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức 

tua du lịch 
7920 

 

8  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá 

quyền sử dụng đất 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Quản lý, 

điều hành sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất 

động sản; Môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn 

bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản 

6820 

 

9  Hoạt động viễn thông có dây  6110  

10  Hoạt động viễn thông khác  

Chi tiết: Tư vấn, thiết kế quy hoạch mạng viễn 

thông, mạng máy tính, điện tử dân dụng, công 

nghiệp; Thiết kế thông tin bưu chính viễn thông;  

6190 

 

11  Hoạt động viễn thông không dây 6120  

2.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ngành, nghề 

kinh doanh 

chính 

1  Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết:  

Đầu tư kinh doanh nhà ở, đầu tư kinh doanh xây 

dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và dân 

dụng; Kinh doanh bất động sản; ngoại trừ: Đầu tư 

xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. 

6810 

 

 

 

 

 

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Bưu Điện tại đường dẫn: http://www.ptic.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông vào 

ngày 29/4/2022. 

      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 dã công bố 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như k/g; 

- Lưu VT, TK 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
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