
NGAN HANG NRA NEfOC V1]T NAM CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIIT NAM 

CONG TY QUAN L TAI SAN c 1p — Tir do — H3nh phüc 

S6 63 /TB - VAMC Ha Ni, ngày 43 thang 7 näm 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TAI sAN (LAN 5) 

1. Ngirô'i có tài san du giá và t chfrc dâu giá tài san: 

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

- Dja chi: 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Ni. 

2. Tài san dâu giá: 

- Ten tài san: Là khoãn nq cüa Cong ty C phAn Bt dng san Vit Toàn Cu (Cong 
ty Vit Toàn Cu), VAMC d mua nq theo giá trj thj tmèng t1r Ngân hang Nông nghip và 
phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) — Chi nhánh 3 theo Hçp dng mua ban nq s 
03/2019/HDMIBN/AGRIBANK CN 3— VAMC CN TP.HCM ngày 31/12/2019. 

- Khách hang vay ng: Cong ty C ph.n B.t dQng san Vit Toàn Cu, dia chi: S 55, 
Cong HOa, phi.rèng 4, qun Tan Binh, TP. HCM. 

- T ch(rc tin diing cho vay: Agribank Chi nhánh 3. 

3. Giá kh&i dim: 18.197.662.500 dng (Mithi tam , m7t tram chin mu'cii bay 
triêu, sáu tram sáu inu-cri hai nghIn, nám tram dáng) — Giá khi dim không áp diing thug 
Giá trj gia tang. 

4. Thô'i gian, dja dim ban ho so', tip nhn h1 so' dAng k tham gia dan giá: 

- Th?ii gian ban, tip nh.n h so: Tü ngày 16/7/2020 dn ht ngày 22/7/2020. 

- Dja dim ban h so: Tm s& cña VAMC, dja chi s 22 Hang Vôi, qun bàn Kim, 
Ha Nôi và tru sâ cüa VAMC chi nhánh H Chi Minh, dja chi tang 6, tôa nba SaiGon Plaza, 
24 Lê Thánh Ton, ph'Lr&ng Bn Nghé, Qun 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nhn h so: Trii s VAMC. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Nàm tram nghIn dng). 

- Mi ca nhân, t chi.rc chi thrçic mua 01 (met) b h so dang k tham gia d.0 giá. 

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

- Thri gian tham khào, xem h so khoàn nçi: Tr ngày 20/7/2020 den ngày 
22/7/2020. 

- Dia dim tham khão, xem h so khoãn nq: Tai  trii sâ VAMC và VAMC — Chi 
nhánh H Chi Minh. 

6. Tin dt triróc: 

- S tin dt tn.rOc: 2.000.000.000 dng (Bang chü-: Hai tj' dng chán). 

- Thri han  np tin dt tnlOc: Tir ngày 21/7/2020 cho dn tnthc 12h00 ngày 
23/7/2020. 
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7. Thôi gian, da dim t chfrc du giá: Vào hi 15h00 ngày 24/7/2020 t?.i  tri sci 
VAMC — Chi nhánh TP. HCM; dja chi: T&ng 6, tOa nhã SaiGon Plaza, 24 Lê Thánh 
Ton, phixng Bn Nghé, Qun 1, TP HCM. 

* Thy vào S6 lucxng ngw&i tham gia dá'u giá, VAMC Se thay d6i thôi gian và dja die2m 
d6u giá, phü hQp vái thrc tl. Trzilmg hc.rp có thay di, VAMC sê thông báo (qua diçn thogi, 
email, van ban..) cho cá nhân, t6 chic có da diu kiçn tham gia ddu giá. 

T6 chUc, cá nhân CO nhu c.0 tham gia du giá, lien h VAMC (ngay lam vic) d 
&rçic huàng dn chi tit. 

Thông tin lien h du mi: 

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

- Diênthoai: 0917.393.686. 

- Email: nguyen.manhhasbvamc.vn  

Trân tr9ng thông bao! 

Noi nhn: 
- HDTV (d b/c), 
-Bankiêmsoát J 
- Ban diu hành (d but); 
- VAMC HCM (d t/7); 
- Agribank CN3 (dip/h); 
- Ban biên tp website VAMC (d dãng tin); 
- Luu: HCNS, Ban DG. 
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