
NGAN HANG NBA NTIOC ViT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY QUAN L' TAI SAN Dc 1p — Tr do — Hinh phüc 

S:41' /TB - VAMC Ha Ni, ngày tháng nàm 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TM SAN 

1. Ngirôi có tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (VAMC). 

- Dja clii: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoãn nq xu cüa Cong ty TN}]IH San xut và Thumig m.i 
VTnh Thành, VAMC mua ti Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit 
Nam (Agribank) — Chi nhánh Ha Thy theo Hqp dng mua ban nq s 

3 166/2019/HiDMBNIVAMC-AGRIBANK.HT ngày 11/12/2019. 

- Khách hang vay nçl: Cong ty TNHH San xut và Thucrng mi Vinh Thành, dja 
chi: xóm Trn Phii, xA La PhU, huyn Hoài Dirc, thanh ph Ha Ni. 

- T chirc tIn ding cho vay: Ngãn hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn 

(Agribank) — Chi nhánh Ha Tây. 

3. Giá khO'i dim: 12.800.000.000 dng (Bang chü: Mzthi hai 1j', tam tram triu 

dng chcin) — Giá kh&i dim không áp ding thug Giá tn gia tang. 
.x , . A • 

4. Thm glan, d!a  diem ban ho so', tiep nhin ho so' dang ky tham gia dau gla: 

- Tr ngày niêm yt, thông báo dAu giá tài san dn ngày 15/01/2020 ti trii s 

VAMC. 

- Mi cá nhãn, t chirc chi ducic mua 01 (rnt) b h sci dàng k tham gia d.0 

gia. 

5. Thri gian t chui'c xem h so' khoàn ne': 

- Th?yi gian tham khào, xem h sc khoân ng: Tir ngày 13/01/2020 dn ngày 

14/01/2020 tai tn sä VAMC. 

6. Tin dat trir&c: 

- S tin d.t trixâc: 1.500.000.000 dng (Bang ch: Mç5t t3, nám tram triu dng 

ch&n). 

- Thii hn np tin d.t truâc: Ti'i ngày 14/01/2020 cho dn truóc 17h00 ngày 
16/01/2020. 

7. Thôi gian, dja dim t1 chfrc dâu giá: Vào li.'ic 14h00 ngày 17/01/2020 tai  trii 

so VAMC. 
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* Thy vào s ht2g ngwô'i tham gia dáu giá, VAMC sê thay di thai gian và dja 
diem dau giá, phI hctp v&i thtc t. Truthig hcip có thay ddi, VAMC sê thông báo (qua 
diçn thogi, email, van ban...) cho cá nhân, tá ch&c có dz diu kiên tham gia ddu giá. 

T chüc, cá nhãn có nhu c&u tham gia du giá, lien h VAMC (ngay lam vic) dê 

ducxc huàng dn chi tit. 

Thông tin lien h d.0 mi: 

- Ba Nguyn HMg Thiiy Trang (can b Ban Du giá tài san). 
- Diênthoi: 0986.678.132. 
- Email: nguyen.honthuytrangsbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 

No'i nhân: 
- HDTV (d b/c), 

- Ban Diu hành (d bilt); 

- Ban DT&MBNTT (d t/); 

- Ban bin tp website VAMC (dd dang tin); 

- Liru: HCNS, Ban DG. 
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