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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Số:   01  /BCTN - SD4 
 

                     
        Hà Nội, ngày  25 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm báo cáo: 2019 

I. Thông tin chung 
1.Thông tin khái quát 
 - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 4   
 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5900189325 đăng ký lần đầu 
ngày 15/11/2007. Kể từ khi thành lập, Công ty đã 10 lần thay đổi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (nay là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), lần 
thay đổi gần nhất vào ngày ngày 15/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội cấp. 
 - Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ đồng). 
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 
 - Số điện thoại: 024 222 53465; Số fax: 024 22253467. 
 - Webise:http://www.songda4.com.vn. 
 - Mã cổ phiếu: SD4 
 - Quá trình hình thành và phát triển: 
 Công ty cổ phần Sông Đà 4 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông 
Đà, tiền thân là Công ty xây dựng Thuỷ điện Miền Trung, được thành lập theo 
Quyết định số 447/BXD - TCLĐ ngày 18/05/1989 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
 Từ khi thành lập và phát triển đến nay, đơn vị có nhiều tên gọi khác nhau 
như: Công ty Xây dựng Thuỷ điện Yaly; Công ty Xây dựng Sông Đà 4; Công ty 
Sông Đà 4, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 4 và đổi tên 
thành Công ty cổ phần Sông Đà 4 từ tháng 11 năm 2007.  

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp và đổi mới 
các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 đã tiến hành thực hiện 
các bước sắp xếp lại đơn vị theo Nghị định số 145/2002/NĐ-CP ngày 
21/11/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 
Nhà nước,  doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội  thành Công ty TNHH 
một thành viên. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 4 được thành 
lập theo quyết định số 2135/QĐ- BXD ngày 16/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây 
Dựng về việc thực hiện chuyển Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước thuộc 
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