
NGAN HANG NHA NTJOC V[T NAM CONG HOA xA HOT CHU NGBIA V[T NAM 

CONG TY QUAN L' TAI SAN Dc 1p  — Ti do — Hnh phüc 

S f.çVf /TB-VAMC Ha NOi, ngà3fthang 8 nãm 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TM SAN 

1. Ngirôi có tài san và t chfrc ban du giá tài san: 

- Cong ty TN}IH MTV Quan 1 tài san cUa các TCTD Vit Nam (VAMC). 
- Dja clii: só 22 Hang Vôi, phithng L Thai T&qun  Hoàn Kim,TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

Là khoãn nçi xu cüa Cong ty TNH.H Van phông phm Sài Gôn, VAMC dä mua ng 
theo giá trj thj trir?ing cüa Ngãn hang Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam — 
Chi nhánh Nam Sài Gôn (Agribank — Chi nhánh Nam Sài Gôn) theo Hcp dng mua ban 
nçi s6 393 1/20191HDM1BN.VAMC3-AGRIBANK.NSG ngày 31/12/2019. 

- T chrc tin ding cho vay: Ngãn hang Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit 
Nam — Chi nhánh Nam Sài Gàn. 

- Khách hang vay:Công ty TNHIH Van phông phm Sài Gôn; dja chi: 87 Cao Xuân 
Dic, phthng 12, qun 8, Tp. H ChI Minh. 

., ,. . A . . . 3. Gia khori them: 28.809.350.000 don g(Bang chit: Haz mitcil tam ty, tam tram lznh 
chin triçu, ba tram nám mitci I nghIn dng) — Giá kh&i dim không áp dung thu Giá trj 
giatäng. 

, A . A • ., 4. Thoi gian, dia  diemban ho s0, tiep nhn ho so'dang Ky tham gia dau gia: 

- Thii gian ban và tip nhn h sG:Tr ngày 07/9/2020 dn ngày 24/9/2020. 

- Dja dim ban h sci: Ti tni s& cüa VAMC; dja chi:S 22 Hang VOi, Hoàn 
Kim, Ha Ni Va trii sâ VAMC - Clii nhánh H ChI Minh; dja chi:Tng 6, tàa nhà 
SaiGon Plaza, 24 Lê Thánh Ton, phu?mg Bn Nghé, Quãn 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nhn h sd: Tai trii sô VAMC. 

- Tin mua h sa: 500.000 dng/b (Nàm tram nghin dng). 

Mi cá nhân, t chirc chi ducic mua 01 (met) bO h sci dàng k tham gia du giá. 

5. Thm gian, dla  dim xem tài san du giá: 

- Thñ gian xem tài san du giá (h sa khoãn nc): Ti'r ngày2 1/9/2020 dn ngày 
23/9/2020tai tri s& VAMC. 
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6. Tin dat trithc: 

- S tin dat tnróc: 3.000.000.000 dng (Bang chI: Ba t3' &ng chän,). 

- Th?yi hn np tin dat trixOc: Tx ngày 23/9/2020 cho den 17h00 ngày 
25/0/2020. 

7. Thôi gian, dla  dim t chfrc du giá: Vào hM 14 gi ngày 28/9/2020 ti trii s 
cüa Cong ty Quãn l tãi san; dja chi: S 22 Hông Vôi, Hoân Ki&m, Ha Ni. 

* Thy vào s htçxng ngzthi tham gia dcu giá, VAMC sJ thay cY1 thai gian và dja 
dim ddu giá, phI hçxp vó'i thtc t. Trwàng hctp có thay dái, VAMC sJ thông báo (qua 
diên thoai, email, van ban...) cho cá nhán, td chic Co di diu kiçn tham gia &iu giá. 

T6 chirc, Ca nhãn có thu c.0 tham gia d.0 giá, lien h VAMC (ngay lam vic trong 
git hành chinh) d ducic hu&ng dn chi tit. 

Thông tin lien h du m&: 

- Ong Trjnh Tin Cu&ng (can b Ban Du giá. tài san). 
- Diênthoai: 0916.458.282. 
- Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn  

Trãn tr9ng thông báo! 

Noi nhân: 

HDTV 1 
(dêb/c) 

- Ban kiem soat;J 

- Ban diu hành; (d bieAt) 

- Ban DT&MBNTF; (d tth) 

- Agribank — Chi nhánh Nam Sài Gôn; (d p/h) 

- Ban biên tp website VAMC; (dê dáng tin) 

- Cng thông tin din tCr chuyn ngành v dAu giá 

tài san; (& dãng tin) 

- Luu: HCNS, BDG. 
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