CÁC CÔNG TY CON:

TT

1

Công ty

Công ty TNHH Vận
tải và Dịch vụ Hàng
hải Hải Phòng

Vốn điều lệ
(VND)

Ngành nghề kinh doanh chính

15.000.000.000

Đại lý, ký gửi hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận
tải ven biển và viễn dương; vận tải đường thủy nội địa; kho
bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu
biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; hoạt động dịch vụ hỗ
trợ kinh doanh khác

Tỷ lệ sở hữu tại
30/06/2015
(%)

Trụ sở

100 %

Tầng 6, Tòa nhà Hải
An, Km2, đường
Đình Vũ, P.Đông Hải
2, Q. Hải An, TP. Hải
Phòng

Tỷ lệ sở hữu tại
30/06/2015
(%)

Trụ sở

51 %

Tầng 15 tòa nhà IPC,
1489 Nguyễn Văn
Linh, P. Tân Phong,
Q.7, TP Hồ Chí Minh

27,93 %

Tầng 7, số 45 Triệu
Việt Vương, P. Bùi
Thị Xuân, Q. Hai Bà
Trưng, TP. Hà Nội

45,05 %

Tầng 3, Toà nhà
Ocean Park, Số 01,
Đào Duy Anh, TP Hà
Nội

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

TT

1

Công ty

Công ty TNHH Hàng
Hải Wallem

2

Công ty CP Vận tải
và Xếp dỡ Hải An

3

Công ty Cổ phần
Quản lý và Kinh
doanh Bất động sản
Hà Nội

Vốn điều lệ
(VND)

Ngành nghề kinh doanh chính

200.000 USD

Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000487 do Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/01/2010. Thay đổi
lần thứ nhất ngày 19 tháng 09 năm 2012. Ngành nghề kinh
doanh chính: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải;
dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ.
đường sắt và đường thủy nội địa; dịch vụ tư vấn quản lý; dịch
vụ bổ trợ khác...

231.962.320.000

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; kho
bãi và lưu trữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ
hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hành khách đường
bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách và
hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hành khách và hàng
hóa đường thủy nội địa...

6.000.000.000

Dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh siêu thị, nhà hàng;
xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý mua, đại
lý bán, ký gửi hàng hóa; kinh doanh quản lý bất động sản

