
NGAN HANG NRA NtIOC VI1T NAM CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

CONG TY QUAN Lc TAI SAN Bc Ip  — Tr do — Hnh phñc 

Sé 6L /TB-VAMC Ha Ni, ngày O. tháng 09 näm 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TAI sAN 
1. Ngtrôi có tài san và t!i chirc ban du giá tài san: 

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (VAMC). 
- Da chi: S 22 Hang Vôi, phu&ng L Thai T& qun bàn Kim, TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

Là khoãn n cUa COng ty c ph.n Trung ChInh (ten tnrâc day là Cong ty TNHH 
Trung Chinh) d duçic Cong ty Quàn l tài san mua nq theo giá trj thj trtthng tü Ngn han 
TMCP Du ttx và Phát trin Vit Nam — Chi nhánh Móng Cái (BIDV — Chi nhánh Mon 

Cái) theo Hçp dng mua ban nç s 0 1/2020/HDMBN/BIDV.MC-VAMC ngày 17/7/2020.  E  

- T chirc tIn diing cho vay: Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam 
Chi nhánh Móng Cái. 

- Khách hang vay: Cong ty c phn Trung ChInh; dja chi: T 11, khu Trãng L, 
phumg Trà C, TP Móng Cái, tinh Quãng Ninh. 

3. Giá kh&i dim: 142.500.000.000 dng (B.ng chil: Mt tram bn mixcyi hai t', 
lam tram triêu dtng) — Giá kh&i dim khOng ap ding thu Giá trj gia t.ng. 

4. Thô'i gian, dja dim ban h1 so', tip nhn h so' dáng k tham gia du giá: 

- Thii gian ban h so, tip nhn h so: Tir ngày 11/09/2020 dn ht ngày 
01/10/2020. 

- Dja dim ban và tip nhn h so: Ti trrt si VAMC. 

- Tin mua h so: 500.000 d&ng/b (Nám tram nghIn dng). 

M& Ca nhân, t chüc chi dixçyc mua 01 (mt b h so däng k tham gia d.0 giá. 

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

- Thiyi gian xem tài san du giá (h so khoân ng): Tr ngày 28/09/2020 dn ht 

ngày 30/09/2020, ti tr%1 sâ VAMC. 

6. Tin dat triro'c: 

- S tin d.t trrnc: 15.000.000.000 dng (Bang chil': Mu'ài lam tj' dng chn). 

- Thii hn np tiên dt trucc: Tr ngày 3 0/09/2020 dn 16h00 ngày 02/10/2020. 
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7. Thôi gian, dla  dim t chü'c dâu giá: Vào he l4giä 00 ngày 05/10/2020 tai 

tni sâ ci:ia Cong ty Quãn l tài san; dja chi: S 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha NOi. 

* Thy vào s luv.ing ngwài tham gia dcu giá, VAMC së thay ad thô'i gian và dja 
dim ddu giá, phii hçtp v&i thrc te' Trwàng hcrp có thay di, VAMC sê thông báo (qua 
diên thoai, email, van ban...) cho cá nhãn, td chüv có dü diu kin tham gia dáu giá. 

T chrc, cá nhãn có nhu cu tham gia du giá, lien h VAMC (ngày lam vic trong 
gRi hành chInh) d duçc hithng dn chi tit. 

Thông tin lien h du m6i: 

- Ong Trnh Tin Cu?mg (can b Ban D.0 giá tài san). 
- Diênthoai: 0916.458.282. 
- Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn  

Trân trçng thông báo! 
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Nol nhãn: 

-HDTV; 1 
(dê b/c) 

- Ban kiem soat;J 

- Ban diu hành; (dbi&) 
- Ban DT&MBNTT; (d t/h) 

- Ban biên tp website VAMC; (d dàng tin) 

- Luu: HCNS, BDG. 
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