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Ha Nç3i, ngày °Tthángnam 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN (LAN 10) 

1. Ngu'ô'i có tài san du giá và t1 chfrc du giá tài san: 

Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quãn 
1 tài sãnIVAMC), dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là tài san báo dam cUa khoãn nçi xu cüa Cong ty TNHH Du tu 
Phu&c Son (Cong ty PhuOc Son) gm: D.t SXKD và nhà xu&ng, may móc thit bj nhà 
may xay Ma a Xà Huthig Th9 Phü, TP Tan An, tinh Long An. Cong ty Quãn 1 tài san 
dA mua khoãn nçi cüa Ngan hang TMCP Sài Gôn (SCB) — CM nhánh 20-10 theo 
dng mua ban nçi s 6779/2018/MBN.VAMC3-SCB ngày 29/12/20 18. /'. 

- Khách hang vay: Cong ty Phuâc Son, dja chi: 602/39/60 Din Biê 
Phung 22, Qun BInh Thnh, TP H CM Minh. 

- T chixc tIn diing cho vay: Ngãn hang TMCP Sài Gón - Chi nhánh 20-10. 

3. Giá khô'i dim: 92.453.595.027 dng. Bcng chfr: C'hin mu'c'i hai tj, Mn tram 
nãm mutrl ba triu, nám tram chin mu-al nám ngàn, khóng tram hai mu-ai bay ddng) — 
Giá kh&i dim không áp diing thud Giá frj gia thng. 

4. Thôi gian, dja dim ban h so', tip nhn h so' däng k tham gia du giá: 

- Thai gian và dja dim ban h sci: T ngày 26/12/20 19 dn ht ngày 07/01/2020 
ti tri sâ côa Cong ty Quãn 1 tài san và CM nhánh VAMC ti TP.HCM. 

- Thii gian và dja dim tip nhn h so: Tr ngày 26/12/2019 dn ht ngày 

07/01/2020 tai  trui s& cüa Cong ty Quãn 1 tài san. 

5. Thô'i gian, dla  dim xem xét hin tring tài san du giá: 

- Tr ngày 06/01/2020 dn ht ngày 07/01/2020 ti nhã. may xay lt'ia cüa Cong ty 
PhuOc Scm a X Huâng Th9 Phii, TP Tan An, tinh Long An (CM khách hang dâ mua 
h so và däng k di xem xét hin trng tài san mói duge tham gia). 

6. Tin dt tru*c: 

- Thii gian np tin d.t tnrâc: Ti ngày 06/01/2020 dn 17h ngày 08/01/2020. 

- S tin dt truOc: 10.000.000.000 dng (Mng chü.' Mwo'i &ng chàn). 
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7. Thô'i gian, dla  dim t chtrc du giá: 14h00 ngày 09/01/2020 ti tri sâ 
VAMC, dja chi: 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Ni hoc chi nhánh VAMC TP.HCM 
tai Lu 6— Tàa nhà. Sài Gàn Plaza —24 Lé Thánh Ton — Quãn 1 — TP.HCM. 

Trztcing hcrp c6 stthay doi v thai gian, dja diem t chic dd'u giá Cong ty Quán l3 

tài san sê' thông báo sau. 

T chixc, Ca nhãn có thu cu tham gia du giá, lien h Cong ty Quãn l tài san 
(ngay lam vic, trong giä hành chInh) d ducic huàng dn chi tit. 

Thông tin lien h: 

- BàNguynThBIchNgçc. 

- Dintho.i: 039.921.2222 

- Email: nguyen.bichngoc@sbvamc.vn.  

Trán tr9ng thông báo! 

GIAM DOC 
Noinhân: (p 
- HDTV (d b/c); 

-Ban DAutlr&MBNYF 1 (dt/7); 
-ChinhánhHCM J 
- Ban bin tp website VAMC (d dáng tin); 

- Ltru : HCNS, BDG. 
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