
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

0316916261

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý, định 
giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.

6820(Chính)

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

6. Phá dỡ 4311

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 
BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAT DAT REAL ESTATE BUSINESS 
AND SERVICE CORPORATION
Tên công ty viết tắt: PHAT DAT REALTOR

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02822266868
Email:

02822268686Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 23/06/2021 đến ngày 23/07/2021



13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM  và Quyết định 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh)

4690

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP. HCM)

4791

15. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP. HCM)

4799

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
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

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử (thực hiện theo khoản 2 
Điều 24 Nghị định 52/2013/NĐ-CP); Thiết lập mạng xã hội.

6312

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

6619

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Mua, bán nhà 
và quyền sử dụng đất không để ở. Cho thuê, điều hành, quản lý 
nhà và đất ở. Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để 
ở. Kinh doanh bất động sản khác.

6810

21. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

22. Quảng cáo 7310

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu và phân tích thị trường

7320

24. Đại lý du lịch 7911
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168.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÁT 
TRIỂN BẤT 
ĐỘNG SẢN 
PHÁT ĐẠT

Tầng 8 và 9 Tháp 
B, Tòa nhà 
Viettel, 285 Cách 
Mạng Tháng 
Tám, Phường 12, 
Quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.568.0
00

85.680.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.568.0
00

85.680.000.000 51,000

0303493756

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

26. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đào tạo và đào tạo môi giới bất động sản, định 
giá bất động sản, quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 
và đào tạo kiến thức nâng cao về kinh doanh bất động sản
(Trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn 
thể)

8559

27. 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

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN TOÀN

407 Phan Văn Trị, 
Phường 02, Quận 
5, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.040.0
00

50.400.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.040.0
00

50.400.000.000 30,000

024546595

3 PHAN 
QUỲNH 
NHÂN

38 Phạm Thị 
Tánh, Phường 4, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.192.0
00

31.920.000.000 19,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.192.0
00

31.920.000.000 19,000

0511990001
13

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079187007023
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 222/3 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 222/3 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THÙY DƯƠNG Nữ

01/07/1987 Kinh Việt Nam

12/09/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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