
NOAN HANG NBA NTfOC \T1jT NAM CQNG HOA XA HQI Cff(J NGHIA VIET NAM 
CONG TY QUAN Lc TAI sAN Dc lap — Tii do — H3nh phüc 

S 4.qo 1113 - VAMC Ha Ni, ngày tháng 5 näm 2020 

THÔNG BAO DAU GLk TAT SAN (LAN 4) 

1. Ngirô'i cO tài san du giá va t chfrc du gia tãi san: 

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

- Dja clii: 22 Hang VOi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 
- Ten tài san: Là khoãn nq c1ia Cong ty Co phn Bt dng san Vit Toàn Cu (Cong 

ty Vit Toãn Câu), VAMC d mua nq theo giá trj thj tnrông tir Ngân hang Nong nghip và 
phát trin nông thOn Vit Nam (Agribank) — Chi nhánh 3 theo Hcp dOng mua bàn nq sO 
03/2019/HDMBN/AGRIBANK CN 3 —VAMC CNTP.HCM ngày 3 1/12/2019. 

- Khách hang vay fly: Cong ty CO ph.n BAt dng san Vit Toàn Cu, dja chi: SO 55, 
Cong Hèa, phuông 4, qun Tan Binh, TP. HCM. 

x - To chuc tin diing cho vay: Agribank Chi nhanh 3. 

3. Giá khO'i dim: 18.197.662.500 dOng (Mwài tam tj, m5t tram chin rnwcñ bay 
triçu, sau tram sáu muv'i hai nghIn, nám tram dng) — Giá khii dim không áp dmg thu 
Giá tr gia tang. 

4. Thôi gian, dja dim ban hi) s0, tip nhn hi) so däng k tham gia dAu giá: 

- Thii gian bàn, tip nhn hi) so: Tx ngày 02/6/2020 dn ht ngày 10/6/2020. MOi 
cá nhãn, tO chirc clii duçic mua 01 (met) bO hi) sd dang k3 tham gia dAu giá. 

- Dja dim bàn hi) so: Trii s& cüa VAMC, da chi sO 22 Hang Vôi, qun Hoãn Kim, 
Ha Ni và trii scr cüa VAMC chi nhánh Hi) ChI Minh, dja clii tng 6, tôa nhà SaiGon Plaza, 
24 Lê Thánh TOn, phtràng Bn Nghé, Qun 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nhn hi) so: Tru s& VAMC. 

5. ThM gian tO chfrc xem hi) so khoân nç': 

- Thii gian tham kháo, xem hi) so khoàn fly: Tir ngày 08/6/2020 dn ngày 

10/6/2020. 

- Dia dim tham khào, xem hi) so khoàn fly: Ti tri1 si VAMC và VAMC — Chi 

nhánh Hi) Chi Minh. 

6. Tin dLt trithc: 

- SO tin dt tnxOc: 2.000.000.000 di)ng (Bang chi-: Hai t3' dng ch8n). 

- Thyi hn np tin dt trirOc: Tr ngày 09/6/2020 cho dn tru1c 12h00 ngày 

11/6/2020. 
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7. Thol gian, da dim ti chfrc du giá: Vào h&i 13h30 ngày 12/6/2020 ti trii si 

VAMC — Chi nhánh TP. HCM; da chi: T.ng 6, tôa nba SaiGon Plaza, 24 Lê Thánh 
TOn, phr?mg Bn Nghe, Quãn 1, TP HCM. 

* Ti1y vâo s hs-cxng ngzthi tham gia dá'u giá, VAMC së thay di th&i gian và df a dim 
dáu giá, phii hçip v&i thtc té'. Tru-ông hcrp có thay di, VAMC se thông báo (qua dicn thogi, 
email, van ban...) cho cá nhãn, td ch&c có dü diu kin tham gia cMu giá. 

T chc, cá nh.n CO nhu cu tham gia d.0 gin, lien h VAMC (ngay lam vic) d 
&rçic huàng dn chi tit. 

Thông tin lien h dAu mi: 

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

- Din thoai: 09 17.393.686. 

Email: nguyen.manhhasbvamc.vn   

Trân trQng thông báo! 

Noi nhân: 
- I-[DTV 1. (d b/c); 
- Ban kim soát J 
- Ban diu hành (dbkt); 
- VAMC HCM (dl t/h); 
- Agribank CN3 (dlpi); 
- Ban biên tp website VAMC (dé clang tin); 
- Ltru: HCNS, Ban DG. 
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