
NGAN HANG NT-TA NUOC VIET NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V!T NAM 
CONG TY QUAN L TA! SAN Oc 1p  — Tiy do — Hnh phüc 

S 4ff/TB - VAMC Ha Ni, ngày Z.. tháng . näm 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN (Lan 4) 

1. Ngirôi có tài san du giã và ti chác dtiu giá tài san: 

- Cong ty TNHH MTV Quàn 1 tài san cüa eác TCTD Vit Nam (VAMC). 

- Dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha NOi. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoãn nq x.0 cüa Cong ty C ph.n Thai trang cao cAp Linh 
Thành, d thrçic VAMC mua ng cüa Ngân hang Nông nghip & Phát trin Nong thôn Vit 
Nam (Agribank) — Chi nhánh 3 bng hçp dng mua ban nçi so 
02/2019/HDMBN/AGRIBANK CN3 — VAMC CN TP.HCM ngày 3 1/12/2019. 

- Khách hang vay nq: Cong ty C ph.n Thi trang cao cAp Linh Thành, da chi: S 
55 Cong  Hôa, phng 04, qun Tan BInh, TP.HCM. 

- T chirc tin ditng cho vay: Ngãn hang Nong nghip & Phát trin Nông thôn Via 
Nam (Agribank) — Chi nhánh 3. 

3. Giá kho'i dim: 30.354.466.500 dng. (Bang chü: Ba mwcfi t3), ha tram näm mucli 
tw triu, b6n tram sáu mwcvi sáu nghIn, näm tram dng) — Giá khôi dim không áp d1ing 
thug Giá tr gia tang. 

4. Thôi gian, dja dim ban h so', tip nhn h so' dáng k tham gia dAu giá: 

- Th?i han,  dja dim mua h so: Tr ngày 02/06/2020 dn h& ngày 10/06/2020 tai: 

+ Tru sâ cUa VAMC, dja chi: 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha NOi. 

+ Hotc VAMC - Chi nhánh TP.HCM, dja chi: Lu 6 — Tàa nhà Sài GOn Plaza — 
24 Lê Thánh TOn — Qun 1 — TP.HCM. 

- Th?ii hon, dja dim np h so tham gia dAu giá: Tr ngày 02/06/2020 dn ht ngày 
10/06/2020 tai  tr1 sâ cUa VAMC, dja chi: 22 Hang Vôi, Hoãn Kim, Ha Ni. 

- Mi ca nhân, th chüc chi duçic mua 01 (mOt) b h so dang k tham gia dAu giá. 

5. Thô'i gian t chfrc xem h so' khoãn ncr: 

- Th?yi gian tham khão, xem h so khoãn nç: Tr ngày 08/06/2020 dn ngày 
10/06/2020 tai  trii sâ VAMC và tri,i sâ VAMC CN TP HCM. 

6. Tin dat triroc: 

- s6 tin dt truâc: 4.000.000.000 dng (Bang chii-: Bn t' dng). 

- Thai hn nQp tin d.t trirOc: Tir ngày 09/06/2020 cho dn tru6c 12h00 ngày 
11/06/2020. 
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7. Thôi gian, dja dim ti chfrc dâu giá: Vão lüc 15h00 ngày 12/06/2020 ti tri s& 
VAMC — CN TP 1-1CM, da chi: L.0 6 tôa nhà Sài Gôn Plaza s 24 Lê Thãnh Ton, phung 
Bn Nghe, qun 1, TP. HCM. 

* Thy vào S6 lwcing ngw&i tham gia d6u giá, VAMC së thay d6i th&i gian và dja dim 
d6u giá, phI hçrp vói thrc t. Trithng hcxp có thay ddi, VAMC së thông báo (qua diên thoai, 
email, van ban...) cho cá nhán, td chj-c có di diu kin tham gia d6u giá. 

Th chirc, cá nhân có nhu cu tham gia d.0 giá, lien h VAMC (ngay lam vic) d 
duçic huâng dn chi tit. 

Thông tin lien h du mi: 

- Ba Nguyn Hng Thüy Trang (can b Ban Du giá tài san). 
- Diên thoai: 0986.678.132. 
- Email: nguyen.hongthuytrangsbvamc.vn   
Trân tr9ng thông báo! 

Noi nhân: 
- FIDTV (d b/c); 
- Ban Diu hành (d biEt); 
- VAMC — CN TP 11CM (d tTh), 
- Ban biên tp website VAMC (de däng tin); 

- Ltru HCNS, Ban DG. 
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