
NGAN HANG NRA NUOC VIT NAM CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L TA! SAN Dc 1p — T do — Hnb phüc 

S Wt /TB-VAMC Ha Nôi, ngày Othâng 10 nm 2020 

THÔNG BAO DAU GL& TA! SAN (LAN 3) 

1. Ngiro'i có tài san va t chfrc ban du giã tài san: 

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1,2 tài san cüa các TCTD Viêt Nam (VAMC). 
- Dja chi: S 22 Hang Vôi, phuô'ng L Thai T, qun Hoan Kim, TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

Là khoân nçi cüa Cong ty c phn Trung Chinh (Cong ty Trung ChInh), VAMC 
dã mua nçi theo giá tr thj tru&ng cüa Ngân hang TMCP Du tu và Phát triên Vit Nam 
— CM nhánh Móng Cái (BIDV — CM nhánh Móng Cái) theo Hp dng mua ban n s 
01/2020/HDMIBN/B!DV.MC-VAMC ngày 17/7/2020. 

- T chirc tIn d1ing cho vay: Ngãn hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam — 
Chi nhánh Móng Cái. 

- Khách hang vay: Cong ty c ph.n Trung Chinh; dja chi: T 11, khu Tràng L, 
phuO'ng Trà C& TP Móng Cái, tinh Quãng Ninh. 

3. Giá khôi dim: 139.500.000.000 dng (Bang chi': Mç3t tram ba muv'i chin t), 
nám tram triu dcng chãn) — Giá khri dim không áp ding thu Giá trj gia tang. 

4. Thôi gian, dla  dim ban h so', tip nhn h so' dãng k tham gia du giá: 

- Th?ii gian ban h so', tip nhn h so: Tr ngày 08/10/2020 dn ngày 19/10/2020. 

- Dja dim ban và tip nhn h so: Ti tri s& VAMC. 

- Ti&n mua h so: 500.000 dng/b (Näm tram nghIn dng). 

Mi Ca nhân, t chIrc chi duoc mua 01 (mOO  b h so dang k tham gia dâu giá. 

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

- Th?ji gian xem tài san du giá (h so khoàn ng): Ngày 15/10, 16/10 và ngày 
19/10/2020 t.i tn sâ VAMC. 

6. Tin dat trtro'c: 

- So tin dt truóc: 15.000.000.000 dng (Mng chI: Mithi lam ) dng chän). 

- Thii hn np tin dt trir&c: Ngày 16/10, 19/10 và dn 17h ngày 20/10/2020. 
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7. Tho'i gian, dla  dim t cht?c t1u giâ: Vào hi 14 giä ngày 21/10/2020 t?i 
tri s& cüa Cong ty Quãn 1 tàjsãn; dja chi: S 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Ni. 

* Thy vào s lwg ngzthi tham gia du giá, VAMC Se thay ddi th&i gian và dja 
dim ddu giá, phü hçxp vài thtc tê Trwôizg hQp có thay di, VAMC sê thông báo (qua 
diên thoai, email, van ban...) cho cá n/ian, t chtc có th diu kiçn tham gia dâ'u giá. 

T chrc, cá nhn có nhu cu tham gia d&u giá, lien h VAMC (ngày lam vic trong 
giO' hânh chInh) d di.xcic huàng dn chi tit. 

Thông tin lien h du mi: 

- Ong Trjnh Tin Cumg (can b Ban IE)âu giá tài san). 
- Diênthoai: 0916.458.282. 
- Email: trinh.tiencuongsbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 

GIAM DO 
No'i nhân: 
-HDTV; 

? (de b/c) 
- Ban kiem soat;J 

- Ban di&u hành; (dbith) 

- Ban DT&MBNTT'; (d nh) 

- B1DV — Chi nhánh Mong Cái; (&p/h) 

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