
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 
NGAN HANG TMCP 

SAl GON—HA NO! 

 

Ha N6i, ngay2q tháng I. nãm 2020 

S: . 4ZQ'. /2020/TB-SHB 

THÔNG BAO 

(V/v: Thu gift và xz lj tài san báo dam) 

KInh ifri: - Khách hang: Cong ty TNHH Lam Vu. 
- Da chi: S 30, ngô 48, phirfrng Th Cu, thành ph Bc Ninh, tinh Bc Ninh. 
- Ong Lê Thanh Lam và bà Vu Th1 Lan Anh 
- Dia chi: 23B Lê Van Th1nh, khu 2, phtr&ng Sui Ho thành ph Bc Ninh, 

tinh Bc Ninh 

- Can cz Bó luát Dan sir so' 91/2015/QHJ3 ngày 24/11/2015 cza Nu'&c C$ng hOa xã 
hi chi ng/na Viçt Nam; 

- Can c& Nghj quylt so' 42/201 7/QHJ4 ngày 21/6/2017 cia Qu6c hi v thi diem xü' 
l ncrxâu cia các tO chic tin dwig; 

- Can ci Diu l Ngán hang TMCP Sal GOn — Ha N3i dã dzwc Ngán hang Nhà nu'ó'c 
xác nhan  tgi van ban so 8662/NHNN-TTTGSNNngày 11/11/2016; 

Can cz các Hqp do'ng tin dyng dä /g giü'a Ngdn hang TMCP Sal Gdn - Ha NQi chi nhánh 
Bác Ninh (SHB) vói COng ty TNHHLám V1 và Khê wO'c nhn no' kern theo; 

- C'ãn th HQp do'ng the' chd'p Quyn si'c dyng ddt sO' cOng ching:3750.2013/HDTC quyê'n 
so: 01/2013/HDGD kj> ngày 04/12/2013 gifta Ngán hang TMCP Sài GOn - Ha Nç5i chi 
nhánh Bäc Ninh (SHB) vái ông Lê Thanh Lam và bà Vu Thj Lan Anh; 

Can th Hcrp do'ng i'€y  quyê'n so': 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB /c). ngày 2 7/12/2016 và Hcxp 
dOng tha dOi bó sung Hcrp dOng iy quyên sO: 5267/2016/UQ. VAMC2-SHB /cj ngày 
27/12/2016 sO: 6101/2017/UQJ/VAMC2-SHB k ngày 22/05/2017 gifra Cong ty TNHH 
MTV QuOn l,) tài san cza các to ch&c tin dyng Viçt Nam vái NgOn hang TMCP Sal GOn — 
Ha N3i, 

- Ján ci thông báo sO'.' J-734 /2020/TB-SHB ngày,/E/04/2020 ye' viccyeu co'u thanh toán 
ncr hoc tr nguyen bàn giao tài san báo dam dê th lj thu hOi nçf,' 

- Can ct't' Quylt djnh thu Mi Wan b khoán nq, thu gift tài san báo dam so' 
..9/L/2020/QD-SHB ngàyJ9/.& 020 cza Ngán hang TMCP Sal GOn — Ha N5i; 

Can c& thy'c trqng khoán no' cza Khách hang là Cong ty TNHH Lam Vu. 

Ngân hang TMCP Sài GOn - Ha Ni (SHB) thông báo tài Khách hang là Cong ty 
TNII-IH Lam Vu biêt khoãn vay cüa Cong ty theo Hcip dông tin di;ing dà k vâi Ngân hang 
SHE dä qua hn và chuyên sang ng xâu. 

Mac dü Ngan hang SHB nhiu lAn h trçi, to diu kin d Cong ty TNT-HI Lam Vu 
thanh toán và thi;rc hin nghia vi;i trá ncr, my nhiên den th?ri diem hin ti khách hang vn 
không thi;rc hin dung các cam kêt trã nq, vi phm nghia vi;i trá ncr  theo Hçxp dOng tin 
di;ing. 



NGAN HAN 

TH(JNG M A 
SAl GUN-HA iI 

* 

UYEN HUY TA! 

NgayiO4/2020, Ngân hang SRB dã gfri Thông báo séi: iL/2020/TB-SHB yêu 
câu thanh toán nq hoac tir nguyen bàn giao tài san bào dam dê x1r l, thu hôi nc. Tuy 
nhiên, cho den nay Cong ty TN}IH Lam VU vn không thrc hin nghia vi thanh toán 
khoân no, ben bão dam là ông Lê Thanh Lam và bà VU Thj Lan Anh cUng không thrc hin 
vic bàn giao tài san bão dam theo yêu câu cüa Ngân hang sHB. 

Bng van bàn nay, Ngân hang SFIB thông báo cho Cong ty TNT-WI Lam VU bit là Ngàn 
hang SFIB s tiên hành thu gui toàn bô tãi san bào dam cho khoân vay cüa Cong ty TNHH Lam 
VU theo Hçip dông the chap Quyën si.r diing dat so cong chüng: 3750.20 13/FIDTC quyn so: 
01/2013/I-IDGD k ngày 04/12/20 13 giüa Ngàn hang TMCP Sài GOn - Ha Ni chi nhánh Bãc 
Ninh(SHB)vóiongLeThanhLamvabaVUThjLanAnh 

1. Tài san thu gift và xir 1: Quyn sz c4ing  dd't cling toàn bó các quyn và lçii Ich 
phát sinh ti't tài san cia Ben the chap dôi vol thi'ta dat so: 1, tO ban dO sO: 20, diçn 
tIch: 3712.0 m2 (Bang chTh Ba nghln bay train mwOi hai met vuOng,); HInh thi'c th 
dyng: riêng 3712.0 m2; myc dIch th dyng: Dat 0 ti nông thOn; th&i hgn th dyng: 
Lâu dài, tgi da chi: ThOn That Gian, xà Châu Phong, huyên Qué Vô, tinh Bc 
Ninh, NguOn góc th dyng: Nhà nw&c congnhan quyên sz'r dyng dat, theo giáy chng 
nhn quyén si dyng dat sO: BN 543267, sO vào sO cap GCN: CW00238/QD 2589 do 
UBND huycn Que Vö, tinh Bãc Ninh cap ngày 02/12/2 013 cho Ong Lê Thanh Lam 
và bà Vu Thi Lan Anh. 

2. Thôi giall thu gill: Sau 15 ngày kê tir ngày Ngân hang SHB cong khai thông tin thu 
git Tài san bão dam; 

3. Oja diem thu gift: Tai  noi có Tài san bão dam. 
Yêu cu ông Lê Thanh Lam và bà VU Thj Lan AnhlBên gui tài san báo dam có rnt 

dUng th?ñ gian dja diem theo thông báo. 
Vy, Ngân hang TMCP Sài Gôn - Ha Ni thông báo ti qu Cong ty và ông/bà duc 

biêt và nghiêm tUc thirc hin 
Thông tin lien h: 
Ong: Mai Van Hin - BTDD: 038 560 1123 - Email: hien.mv@shb.corn.vn.  
Dja chi: Tang 3, So 71 Hang Trông, Qun Hoàn Kiém, thành phô Ha Ni. 
Trân trQng thông báo! 

Nri nhân: 'Cv 
- N/nt trén; 
- TOngGicimdOc(a'êbciocáo); 
- UBND xä NgQc Xci, huyn Qué VO, tinh BOcNinh;(dé Ph/h); 

Cong an xc NgQC Xci, huyn Qué Va, tinh Bãc Ninh,(dê Ph/h); 

- Luu: VP,Kho'IQL&XLNCVD. 
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