
NGAN HANG NHA NT5OC VJIT NAM 

CONG TY QUAN LY TA! sAN 

s6 A6cVm - VAMC 

CQNG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap — Tir do — H3nh phüc 

HàNQi,ngày tháng 12 nm 2019 

THÔNG BAO DAt GIA TA! SAN (LAN 2) 

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

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

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

2. Tài san du giá: 

Là khoãn nçi cüa nhóm khách hang: Cong ty c6 ph.n Thirnng mai  và Du tu 
Hông Ha, Cong ty Co phân Sao Dat Vit, Cong ty cô phãn K5' thut và Xây dimg Hông 
Ha dâ duqc Cong ty Quãn 1' tài san mua ncr theo giá frj thj trirông cüa Ngãn hang NOng 
nghip và Phát triên Nong thông Vit Nani — chi nhánh Trtthng San (AgriBank Trurng 
San) theo Hçrp dong mua ban nç so 6703/2018/HDMBN/AGRIBANKTS-\TAJvIC ngày 
27/12/20 18 và mua khoãn ncr Cong ty cô phân Thuang mi và Dâu tti Hông Ha cüa 
Ngân hang TMCP Xuât nhp khâu Vit Nam (EximBank) theo Hçp dông mua ban ncr 
so 02/2018/TT-EXIMBANK-VAMC ngày 19/12/2018, cii  the nhu sau: 

+ Khách hang vay nçi cüa Ngan hang Nong nghip và Phát trin Nong thông 
Vit Nam — chi nhánh Trurng Son (AgriBank — Chi nhánh Trurng San): 

- Cong ty c ph.n Thuong mi và DAu tu Hong Ha; dja clii: 232-234 VO Thj 
S, phurng 7, qun 3, TP. Ho Clii Minh. 

- Cong ty c phn Sao Dt Vit; dja chi: 194B Nam K5' Khôi NghTa, phtrrng 6, 
qun3, TP.HOChIMinh. 

- Cong ty c ph&n K5' thut và Xây dirng Hong Ha; dja chi: 194B Nam 1(5' Kh&i 
Nghia, phuing 6, qun 3, TP. HO Clii Minh. 

+ Khách hang vay nçi ci'ia Ngãn hang TMCP Xut nhp khu Vit Nam 
(EximB ank: 

- Cong ty c phn Thirong mai  và Du tu Hng Ha; dja chi: 232-234 VO Thj 
Sáu, phtthng 7, qun 3, TP. HO ChI Minh. 

3. Giá khôi dim: 469.149.877.336 ding (Ban tram sáu mur/i chin t), m5t tram 
bô'n mwo'i chin triu, tam tram bay mu-cri bay nghIn, ba tram ba mu-c/i sáu dng) — Giá 
khyi dim khOng áp ding thu Giá trj gia thng. 

4. Thin gian, clja dim ban h so', tip nhn h so' (tang k5 tham gia du giá: 

- Ti ngày niêm yt, thông báo du giá tài san dn ngày 26/12/2019 ti tri1 so 
VAMC. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Nám tram nghIn dng). 

- M& Ca nhân, th chirc chi duçrc mua 01 (mOt) bQ h so cThng k tham gia d.0 
gia. 
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5. Thôi gian tä chfrc xem h s0 khoãn ncr: 

- Thii gian tham khâo, xem h su khoãn nçl: Tr ngày 23/12/2019 dn ngày 
25/12/20 19 tai  tri sâ VAMC. 

6. Tin dt triróc: 

- S tin d.t trilOc: 50.000.000.000 dng (Bang chI: Näm mwcri t dóng chán). 

- Thii hn np tiEn dt triróc: Tr ngày 25/12/2019 cho dn trixOc 16h00 ngày 
27/12/2019. 

7. Thcri gian, dja ttim t chfrc du giá: Vào hi l0hOO ngày 28/12/2019 ti tri1 
sâ VAMC. 

* Thy vào s lu-çing ngithi tham gia dá'u giá, VAMC sê thay d8i th&i gian và dja 
dim dáu giá, phi hctp vái thcc t Trwong hcrp có thay di, VAMC sê thông báo (qua 
din thoai, email, van ban...) cho Ca nhdn, t chic Co dü diu kiçn tham gia dd'u giá. 

T chi'rc, cá nhãn có nhu eu tham gia du giá, lien h VAMC (ngay lam vic) d 
duçic hiiàng dn chi tMt. 

Thông tin lien h du mi: 

- Ong Trjnh Tin Ctrmg (can b Ban DAu giá tài san). 
- Dinthoai: 0916.458.282. 
- Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn  

Trãn trng thông báo! 

Nth nhn: TONG GL&M DOC 
- FIDTV (d b/c); 
- Ban Diu hãnh (de bie't); 
- Ban DT&MBNU (dé tTh); 
- Ban biên tp website VAMC (d dáng tin); 
- Liiu : HCNS, Ban DG.
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