
NGAN HANG NHA NTIOC VIIT NAM CONG HOA xA HO!  CIIU NGIIIA VIT NAM 

CONG TY QUAN L TAI SAN Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S A't.l /TB - VAMC Ha Ni, ngày A tháng 02 näm 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN 

1. Ngirô'i 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 chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoàn n cüa COng ty C phAn Bt dng san Vit Toàn Cu (Cong 
ty Vit Toàn Cu), VAMC dä mua nq theo giá tr thj trithng tr Ngân hang NOng nghip và 
phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) — Chi nhánh 3 theo Hçp dng mua ban nç s 
03/2019/1-IDMEN/AGRIBANK CN 3 —VAMC CN TP.HCMngay 31/12/2019. 

- Khách hang vay nq: Cong ty C ph.n Bt dng san Vit Toàn Cu, dja chi: S 55, 
Cong H6a, phung 4, qun Tan BInh, TP. HCM. 

- T chirc tin dting cho vay: Agribank Chi nhánh 3. 

3. Giá kh&i dim: 24.962.500.000 dng (Bang chi: Hal mwcri tu' t, chin tram s 
mu'cri hal triêu, näm tram nghIn dng) — Giá khi dim khOng áp diing thu Giá trj 
tang. 

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

- Thai gian ban, tip nhn h so: Tir ngày niêm yt, thông báo d.0 giá tài san dn 
ngày 11/03/2020. Mi cá nhân, t chrc chi duçrc mua 01 (met) b h so dang k tham gia 
du giá. 

- Dja dim ban h so: Trti sr cüa VAMC, dja chi s 22 Hang Vôi, qun Hoàn Kim, 
Ha Ni và tri sâ cüa VAMC chi nhánh H CM Minh, da chi tAng 6, tôa nhà SaiGon Plaza, 
24 Lê Thánh Ton, phumg Bn Nghé, Qun 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nh3n  h so: Ti-u sâ VAMC. 

5. Thoi gian t chfrc xem hi so' khoãn ncr: 

- Thi gian tham khâo, xem h so khoán nçi: Tr 06/03/2020 dn ngày 10/03/2020. 

- E)ja dim tham khào, xem hè so khoãn nçi: Tai  ti-u s VAMC và VAMC — CM 
nhánh H Chi Mink 

6. Tin dat trtthc: 

- So tien dat  trucrc: 2.000.000.000 dong (Bang chit: Hai ty dong chan). 

- Th&i h?n  np tin dt trixOc: Tü ngày 10/03/2020 cho dn tnxâc 12h00 ngày 
12/03/2020. 

7. Thôi gian, dia  dim t chirc du giã: Vào Mc 10h00 ngày 13/03/2020 tai  tri sâ 

VAMC hotc tri sO VAMC chi nhánh H ChI Minh. 
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NG GIAM DOC r.. 

CÔNGTY 

TRAa1NHIM HUHN 

NOT THANH VIN 
QU I.YTAI SAN CACA 

TO CHLIC TIN DN 
VIT NAN 

* Thy vào s6 lwcrng ngzt&i tham gia dcu giá, VAMC sê thay di thai gian và a'ja dim 
dá'u giá, phI hçrp v&i 1hyc te. Trithng hcrp có thay ddi, VAMC SE thông báo (qua din thogi, 
email, van ban...) cho cá nhdn, to ch&c có di diu kin tham gia dô'u giá. 

T chirc, Ca nhân CO nhu cu tham gia du gin, lien h VAMC (ngày lam vic) dê 
&rçYc htrng dn chi tit. 

Thông tin lien h du m6i: 

- Ong Nguyn Mnh Ha (can b Ban D.0 giá tài san). 

- Dinthoai: 0916.458.282. 

- Email: nguyen.manhhasbvamc.vn  

Trân tr9ng thông bdo! 

Noi nhân: 
- HDTV . (dl b/c); 
-BanDiuhànhJ 
- VAMC HCM (dl ti'h); 
- Agribank CN3 (dIp/h); 
- Ban biên tp website VAMC (dl dãng tin); 
- Lixu HCNS, Ban DG. 

KT. TONG GIAM DOC 

Giang Nam 
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