
NGAN HANG NHA NUOC VIET NAM CQNG HOA xA HQI Cii1J NGHIA VIET NAM 

CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p — Tir do — Hanh phüc 

S A'f2!1TB-VAMC Ha Nôi, ngày)jháng 10 nám 2019 

THÔNG BAO DAU GL& TAT sAN 

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

- Cong ty TN}TH MTV Quan 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quan 
1 tài sãnJVAMC). 

- Dja chi: 22 Hang Vôi, phuing L Thai T, qun Hoàn Kim, TP. Ha NOi. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoãn n xu ccia Cong ty TNHH MTV Phüc Hoàng, VAMC 
mua cüa Ngân hang TMCP D&u tiz và phát trin Vit Nam (BIDV) — Chi nhánh 

Hãi Dixcmg theo Hqp dng mua ban nçi s6 4101/2016/MBN.VAMC1-BIDV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay ncs: Cong ty TNHH MTV Phüc Hoàng, dja chi: Du&ng Khüc 
Thira Dii, khu 5, thj trn Ninh Giang, huyn Ninh Giang, tinh Hãi Ducrng. 

- T6 chirc tIn diing cho vay: Ngãn hang TMCP Du tu và phat trin Viêt Nam — 
Chi nhánh Hãi Dtrorng. 

., .,. . ,. . 3. Gia khoi them: 14.747.812.377 dong (Mu'cn hon ty, bay tram hon mztrn bay 
triçu, tam tram mithi hai ngàn, ha tram bay m14-cli bay dng) — Giá khôi dim không 
ap diing thud Giá trj gia tang. 

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

- Thii gian ban h so, tip nhn h so: Tfr ngày 25/10/2019 dn hat ngày 
01/11/2019 ti Trii sc cüa Cong ty Quãn 1 tài san, dja chi: 22 Hang Vôi, phithng L 
Thai T, qun Hoàn Kim, TP. Ha NOi. 

- Tièn mua h so: 500.000 dng/b (BAng chit: Näm tr.m ngan dng). 
Mi ca nhân, t chi'rc chi duçic mua 01 (met) b h so dang k tham gia dAu giá. 
5. ThM gian t chirc xem h so' khoãn 119' xu: 

- Th&i gian tham khão, xem h so khoán nçc xu: Ti ngày 30/10/2019 dan ht 
ngày 3 1/10/2019, ti tn,i sâ Cong ty Quãn 1 tài san. 

6. Tin dt triroc: 

- S6 tin dt tnxàc: 2.000.000.000 dng (Bcng chi: Hai tj' dng chän). 

- Thñ hn np tin dt tru6c: Tr ngày 30/10/2019 dn 17h ngày 3 1/10/2019. 
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7. Thôi gian, dja ttim t chfrc du giá: 14h00 ngày 04/11/2019 tai  tri1 so Cong 
ty Quãn 1 tài san (tnthng hcrp có st thay di v th&i gian, dfa dim tá chic ddu giá 
Cong ty Quán lj tài san sê thông bOo sau) 

T chrc, cá nhãn có nhu cu thamgia du giá, lien h Ban Du gia tài san cüa 
Cong ty Quãn 1 tài san (ngay lam vic, trong giô hành chInh) d duçic huOng dn chi 
ti&. 

Thông tin lien h: 

-BàMaiThjCãnh. 

- Dinthoi: 09 12.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trãn tr9ng thông báo! 

Noinhn: 
- TGI) (dê b/c); 
-Ban 1(det/h); 
- Ban biên tp website VAMC (dé dáng tin); 
- Liu: HCNS, BDG. 
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