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NGAN HANG TMCP 

SAl GON — HA NQI 

S: .cU6. /2020/TB-SHB 

THÔNG BAO 

(V/v: Thu gifr và xü lj tài san báo dam) 

KInh r,i: - Kbách hang: Cong ty TNHH Lam V. 
- Dia chi: S 30, ngö 48, phu'ô'ng Thi Cu, thành ph Bc Ninh, tnh I3äc Ninh. 

Ong Lê Thanh Lam và bà Vu Th1 Lan Anh 
S (. , Dia chi: 23B Le Van Thnh, khu 2, phirong Sum ba, thanh pho Bac Ninh, 

tinh Bic Ninh 

- Can c& B3 lut Dan sr s 91/2015/QHJ3 ngày 24/11/2015 cüa Njthc Cong hôa xã 
h5i chi nghia Viçt Nam; 

- án cz Nghj quylt sd 42/2017/QHJ4 ngày 21/6/2017 cüa Quc hôi v thI diAm xt 
1)5 ncr xâu cüa các to chz'c tin dyng; 

- Can cz- Diu l Ngdn hang TMCP Sal Gôn — Ha Ni dd du-çrc Ngán hàngNhà nithc 
xác nhn tgi van ban so 8662/NHNN-TTTGSNNngày 11/11/2016, 

- Can th các Hçrp dng tin dyng dã Ig5 giüa Ngán hang TMCP Sal Gôn - Ha N5i chi nhánh 
Bác Ninh (SHB) vó'i COng ty TNHHLdm V1 và Khê wó'c nhçn ncr kern theo; 

- Can ci'r Hçjp dng thl chá'p Qwyn sü dyng dO't s4 cOng chzng. 0384.2013/HDTC quyên 
sO: 01/2013/HDGD kj5 ngày 0 7/02/2013 gifra Ngán hang TMCP Sài Gôn - Ha N(51 chi 
nhánh Bãc Ninh (SHB) vol Ong Lê Thanh Lam và bà Vu Thj Lan Anh; 

- Can th Phy lyc Hc,p dng th ch4u quyn sz't dyng dat sO' cOng ching: 2254. 2013/HDTC 
quyên sO: 01/2013/HDGD /g5 ngày 09/08/2013 gifra Ngân hang TMCP Sal GOn - Ha Ni 
chi nhánh Bäc Ninh (SHB) vó'i óng Lê Thanh Lam và ha Vu Thf Lan Anh, 

- Can th HQp dng iy quyn s: 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB Ig5 ngày 2 7/12/2016 và Hcxp 
dOng tha dO! bO sung HQp dông iiy quyên sO: 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB ic)S ngày 
2 7/12/2016 so: 6101/2017/UQl/VAMJ2-SHB k)5 ngày 22/05/2017 gifra Ong y  TNHH 
MTV Quán 1)5 tài san cza các tO chi-c tin dyng Vit Nam vol Ngán hang TMCP Sal GOn — 
Ha No!; 

- Can th thông báo sO. ./T8472020/TB-SHB ngay4/04/2O20 v vicyeu cdu thanh toán 
ncr hoc tt nguyen bàn giao tài san báo dam dê x& 1,35  thu hOi nq; 

- Can cz Quylt djnh thu hi toàn b khoán nq, thu gifr tài san bdo dam sO 

..9iB.../2020/QD-SHB ngàyV.-I2020 cta Ngán hang TMCP Sài GOn — Ha Ni, 

- C'án c& thyc trQng khoan nq cza Khách hang là Cong ty TNHH Lam Vu. 

Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha NOi  (SHB) thông báo tài Khách hang là Cong ty 
TNI-IH Lam Vu biêt khoãn vay cüa cOng ty theo Hp dông tIn ding dã k vâi Ngân hang 
SHB dã qua h?n  và chuyên sang n xâu. 

Dôc lap - Tu do - Hanh phüc 

HàN5i, ngay12g tháng nàm 2020 



TUQ. TONG GIAM a I C 
PHO TONG GIAM a Oc 

DOc KHOi I L&XLNCV 

U 
NGUYEN HUY TAI 

M.c dU Ngàn hang SHB nhiu 1n h trç, to diu kin d Cong ty TNHH Lam VU 
thanh toán và thijc hin nghia vii trà nq, tuy nhiên den thi diem hin ti khách hang vn 
không thirc hin dung các cam két trá nçx, vi phm nghTa vç trá nç theo HçTp dông tin ding. 

Ngày-iO4/2020, Ngan hang SHB dà gi'ri Thông báo sô:?.$../2020/TB-SHB yeu 
câu thanh toán nq hoc tir  nguyen bàn giao tài san bào dam dê x1r 1, thu hi ncr. Tuy 
nhiên, cho den nay Cong ty TNHH Lam VU vn không thirc hin nghia vi thanh toán 
khoãn nq, ben báo darn là ông Lê Thanh Lam và bà VU Thj Lan Anh cling không thirc hin 
vic bàn giao tài san bâo dam theo yêu câu cüa Ngân hang SHB. 

Bang van bàn nay, Ngn hang SHB thông báo cho Cong ty TN}[H Lam VU, ông Lê 
Thanh Lam và bà VU Thj Lan Anh biêt là Ngân hang SHB se tiên hành thu giU toàn b tài san 
bão dam cho khoàn vay ciia Cong ty TNT-fR Lam VU theo Hcp dông the chap Quyên str diing 
dat s cong chrng: 0384.2013/HDTC quyên so: 01/2013/HDGD k ngày 07/02/20 13 và Phu 
1ic HçTp dông the chap quyên sir ding dat so cong chtng: 2254.20 13/FIDTC quyên so: 
01/2013/HDGD k ngày 09/08/20 13 gitta Ngán hang TMCP Sài GOn - Ha Ni chi nhánh Bc 
Ninh (SHB) vOi ông Lê Thanh Lam và bà VU Thj Lan Anh. 

1. Tài san thu gift và xfr 1y: Quyn th dung dá't cIng toàn bó các quyn và lcri ich 
phát sinh tie tài san cza Ben the chap dói vó'i tht'a dat so: 135, tO' ban dO so: 31, 
diên tIch: 844.0 m2 (Bang chti: Tam tram bOn mu'o'i bOn met vuOng); flinh thi'c sir 
dung: riêng 844.0 m2; myc dich sir dyng: Dat & tQi nOng thOn; th&i hgn sir dyng: 
Láu dài; tai d/a chi: ThOn Cwu Ty, xã NgQc Xá, huycn Qué Vö, tinh Bàc Ninh, 
NguOn gOc sir dyn;. Nhà nwó'c cOng nhan  quyên sir dyng dat, theo giáy chth'zg nhn 
quyên sir dyng dat sO: BE 904325, sO vào sO cap GcN. H00048/QD 1664 do 
UBND huyn Que V5, tinh Bäc Ninh cap ngày 22/08/2011 cho Ong Nguyen Thành 
Long và bà Trân Thf TInh và dã chuyên nhircing cho Ong Lê Thanh Lam và bà Vu 
Thj Lan Anh ngày 18/01/2013 theo Hp dOng chuyên nhwng QSD dOt sO 02, quyên 
so 01 do UBND xã NgQC Xá k3 ngày 06/01/2013. 

2. Thô'i gian thu gift: Sau 15 ngày ké tlr ngày Ngân hang SHB cong khai thông tin thu 
gilt Tài san bão dam; 

3. Oja dim thu gift: Ti ncii có Tài san bào dam. 
Yêu cAu ông Lé Thanh Lam và bà VU Thj Lan Anh!Bên gilt tài san bào darn cO mat 

dung thai gian dja diem theo thông báo. 
Vy, Ngãn hang TMCP Sâi GOn - Ha Ni thông báo tâi qu Cong ty và ông/bà ducrc 

biêt và nghiêm tue thirc hin 
Thông tin lien h: 
Ong: Mai Van Hin - DTDD: 038 560 1123 - Email: hien.rnv@shb.com.vn.  
Dja chi: TAng 3, S 71 Hang TrOng, Qun Hoàn Kiêm, thành phO Ha Ni. 
Trãn trong thông báo! 

Noi n/tan: 

- Nhutrên,' 
- Tong Giám dôc 'dê báo cáo); 
- UBND xd Ng9c Xá, huyn Qué VO, tinh BãcNinh;('dê Ph//i,); 

COng an xã NgocXá, huyn Qué Vo, tinh Bãc Ninh;'dê Ph/h); 

Luu: VP, Kh6i QL&'LN CVD. 


