
NGAN HANG NI-TA NTIOC VI1T NAM CONG HOA xA HQI CI{U NGHTA V]IT NAM 

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

S6A653/TB - VAMC HaNOi, ngày 23 tháng 44 näm 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 

1. Ngtrô'i Co tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

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

- Dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — HaNOi. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoân nçi x.0 cüa Cong ty C ph&n Xây dung Ng9c Ha, dã 
duqc VAMC mua nçi cüa Ngân hang TMCP Phát trin Thãnh ph H ChI Minh 
(HDBank) bng hqp dng mua ban nq s 1 1061/2017/MBNTT.VAMC2-HDBANK 
ngày 11/12/2017. 

- Khách hang vay nci: Cong ty C phn Xây drng Ng9c Ha, dja chi: Khu 7, 
phu?mg Hâi Yen, TP. Móng Cái, Quãng Ninh. 

- T chrc tin dimg cho vay: Ngãn hang TMCP Phát trin Thãnh ph H CM 
Minh (HDBank). 

3. Giá khOi dim: 13.679.982.900 d1ng (Bang chI Mwài ba t), sáu tram bdy 
mu'cri chin triçu, chin tram tam muvi hai nghln, chin tram dng) — Giá khài di 

gla. 

5. Thôi gian t chirc xem so' khoän my: 

- Th?ñ gian tham khâo, xem h so khoãn ng: Ti'i ngày 17/12/2019 dn ngày 
19/12/2019 taitru sâVAMC. 

6. Tin dt trtrO'c: 

- S6 tin dt truàc: 1.500.000.000 dng (Bang chi Mt nãm tram triçu dng 
chän). 

- Thai hn np tin dt truâc: Tr ngày 18/12/2019 cho dn truac 16h00 ngày 
20/12/2019. 

7. Thô'i gian, dja dim t chüc du giá: Vào lüc 14h00 ngày 21/12/2019 tai  trii 
so VAMC. 

C' 

'OtG 
không áp ding thu Giá frj gia tang. 

4. Thôi gian, dla  dim ban h1 so', tip nhn hi so' däng k tham gia dan g  -' 
•k 

- Tr ngày niêm yet, thông báo dâu giá tài san dn ngày 19/12/2019 ti i •  . 

VAMC. 

- Mi cá nhân, t6 chirc chi duçic mua 01 (mOt) bO h so dang k tham gia du 
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Noi nhân: 
- HDTV (d b/c); 
- Ban Diu hành (dd biet); 
- Ban DT&MBNTT (& ti'h); 
- Ban biên tp website VAMC (d dáng tin); 
- Lmi : HCNS, Ban DG. 

* Thy vào S6 ling ngithi tham gia ddu giá, VAMC sê thay ddi thai gian và dja 
diem d6u giá, phI€ hçrp vat thtc tt Trwth2g hcip có thay ddi, VAMC së thông báo (qua 
din thogi, email, van ban...) cho cá n/lan, td chic có dü diu kin tham gia ddu giá. 

T cht'rc, Ca nhãn cO nhu c.0 tham gia du giá, lien h VAMC (ngày lam vic) dê 
ducc hxóng dn chi tlk 

Thông tin lien h d.0 mi: 

- Ong Trjnh Tin Cu&ng (can b Ban Du giá tài san). 
- Dinthoi: 0916.458.282. 
- Email: trinh.tiencuongsbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 
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