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NGAN HANG TMCP 

SAl GON HA NQI 

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

 

Ha Ni, ngày .29 tháng .L nãm 2020 

S& £12  /2020/TB-SHB 

THÔNG BAO 

(V/v. Thu giit và th lj tài san báo dam) 

Kinh zü'i:  - Khách hang: Cong ty TNHH Lam Vu. 
- Dja chi: S 30, ngO 48, phirông Thi Cu, thãnh ph6 Bc Ninh, tinh Bc Ninh. 
- Ong Lê Thanh Lam và bà Vu Thj Lan Anh 
- Da chi: 23B Lê Van Thnh, khu 2, phirông Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, 

tinh Bc Ninh 

Can cz Bô lut Dan st so' 91/2015/QHJ3 ngày 24/11/2015 cüa Nw&c 3ng hôa xã 
hi2i chz nghta Vit Nam; 

Can cüNghi quyé't so' 42/201 7/QHJ4 ngày 21/6/2017 cüa Quo'c h5i v thi dio'm xi 
lj ncx xáu cia các tO chzk tin dyng, 

Can c& Diu l Ngán hang TMCP Sài GOn — Ha N5i dã ductc NgOn hang N/ia nzthc 
xác nhan  tçii van ban so 8662/NHNN-TTTGSNNngày 11/11/2016; 

Can cz các Hcq, dng tin dyng da k) gil?a Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni chi nhánh 
Bãc Ninh (SHB) vái Cong ty TNHH Lam Vu và Khê ithc nhtn nç, kern theo, 

- Can thHQp dAng thE ch4r,  QuyEn th dyng ddt so' cOng chtthg: 2487.2013/HDTC quyEn 
sO: 01/2013/HDGD kj ngày 29/08/2013 gilta NgOn hang TMCP Sài GOn - Ha N5i chi 
nhánh Bàc Ninh (SHB) vó'i ông Lê Thanh Lam và bà Vu Thj Lan Anh. 

Can c&Hcip do'ng üy quyEn so': 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB kj ngày 27/12/2016 và Hcp 
dOng tha dOi bO sung Hcip dOng zb quyên sO: 5267/2016/UQ. VAMc2-SHB kj ngày 
2 7/12/2016 so': 610 J/2017/UQJ/VAMc2-SHB k ngày 22/05/2017 gii?a Cong v  TNHH 
MTV Quán l3 tài san cüa các to' ch&c tin dwig  Vit Nam vol Ngán hang TMCP Sài GOn — 
HàNç3i, 

- Can ci thông báo sO': 1''-. /2020/TB-SHB ngày4?/04/2O20 v viêc yêu cdu thanh toán 
nc/ hogc ty nguyen bàn giao tài sOn bOo dam dê th 1j thu hOi nçi; 

Can th Quyé't djnh thu ho'i toàn b5 khoOn nci, thu gil? tài san bOo dam so 
.25?../2o20/QD-SHB ngày2//,/2020 cüa Ngán hang TMCP Sài GOn — Ha Nói; 

Can cz thtc trgng khoãn no' cza Khách hang là COng ty TNHHLám Vu. 

Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni (SHB) thông báo tâi Khách hang là Cong ty 
TNHI-I Lam Vu biêt khoãn vay cUa cong ty theo Hçp dông tin diing dà k vâi Ngân hang 
SF113 d qua hn và chuyên sang ncr xâu. 

Mc dU Ngân hang SHB nhiu 1n M trçi, to diêu kiin d Cong ty TNHH Lam Vu 
thanh toán và thirc hin nghia vii trá ncr, my nhiên den th?ii diem hin tti khách hang vAn 
không thirc hin dUng các cam kêt trã ncr,  vi phm nghia vi trã nq theo Hqp dông tin diing. 



VNGAN HA~ 
THIIaNG MAIC  PH 

SAJ ON-HANiI 

Ngay 1J04./2020, Ngân hang SF18 dã gi:ri Thông báo s&.i7 2.?  /2020/TB-SHB yêu 
cau thanh toán nçi hoc tir nguyen bàn giao tài san bão dam dé th l, thu hôi nq. Tuy 
nhiên, cho den nay Cong ty TNHH Lam VU van không thirc hin nghra vi thanh toán 
khoãn nç, ben bào dam là ông Lé Thanh Lam và bà VU Thj Lan Anh cUng không thirc hin 
vic bàn giao tài san bão dam theo yeu cau cUa Ngân hang SHB. 

Bng van bàn nay, Ngãn hang SI-lB thông báo cho Cong ty TNHIH Lam VU, ông Lê 
Thanh Lam và bà VU N Lan Anh biêt là Ngàn hang SI-lB s tiên hành thu gift toàn b) tài san 
bào dam cho khoân vay cUa Cong ty TNI-IH Lam VU theo Hqp dOng the chap Quyen sü diing 
dt sé, cong chIrng: 2487.2013/HDTC quyên so: 01/2013/HDGD k ngày 29/08/2013 gifta 
Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni chi nhành Bãc Ninh (SHB) vth ông Lê Thanh Lam và bà 
Vu N Lan Anh. 

1. Tài san thu gift và xfr 1: Quyn th diing dá't cIrng toàn b các quyn và li  Ich 
phát sinh tit tài san cia Ben the chap dói vó'i thza dat so: 3, t& ban dO sO: 25, diên 
tIch: 232.0 m2 (Bang chI: Hai tram ba mitch hai met vuOng), Hinh thic th dung: 
Rieng: 232 m2; Th&i hn sz dng: Láu dài; Myc dIch th dung. Dat ó' ti nOng thOn; 
NguOn gOc sz dung dát. Nhà nzthc cOng nhán quyên th dung dat, tçzi dja chi. ThOn 
Cu-u Tu xã NgOC Xá, huyn Qué V6, tinh Bãc Ninh, theo giáy ching nhqn quyên th 
dung dat quyén so hfru nhà 6 và tài san khác gän lien vói dat sO: BN 481616, sO vào 
sO cOp GCN: CH 00212/QD2471 do UBND huyn Qué Va, tinh BOc Ninh cOp ngày 
20/12/2012 cho ha DO Thj Dcii và dd chuyén nhucxng cho Ong Lê Thanh Lam và bà 
Vii Thi Lan Anh ngày 28/08/2013 theo Hçrp dOng chuyén nhucing QSD dOt sO 20, 
quyén sO 01 do UBND xa NgQC Xá kL3 ngày 15/06/2013. 

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

3. Da diem thu gift: Tui ni có Tài san báo darn. 
Yêu cu ông Lê Thanh Lain và bà VU Thj Lan AnhlBên gift tài san báo darn cO rnt 

dung thii gian dja diem theo thông báo. 
V.y, Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni thông báo tâi qu Cong ty và ông/bà dtrqc 

biêt va nghiêrn tüc thi.rc hin 
Thông tin lien h: 
Ong: Mai Van Hin - DTDD: 038 560 1123 - Email: hien.mv@shb.com.vn.  
Dja chi: Tang 3, So 71 HAng TrOng, Qun Hoàn Kiêm, thành phO Ha Ni. 
Trán trQng thông báo! 

Noinhân:  
- Nhwtrên; 
- TOng Giám dOc (dé báo cáo); 
• UBND xã NgQc Xá, huyn Qué Vô, rinh BãcNinh;(dê PWh); 

COng an xã Ngcc Xá, huyn Qué VO, finh BOc Ninh;('de Ph/h,); 

- Luu: VP, Kh6i QL&XLN CVD. 

TUQ. TONG GIAM DOC 
PHO TONG GIAM oOc 

'DOc KHOI QLXLNCVD 

NGUYEN HUY TA! 


