
NGAN HANG NHA NTSOC VIT NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L' TAI SAN Dc Ip  — Tir do — Hnh phñc 

Sgp3/TB...VAMc Ha Ni, ngày43thángi10nam 2020 

THÔNG BAO DAU GIA TM SAN 

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

- Cong ty TNH}I MTV Quãn l tài san cüa eác TCTD Via Nam (VAMC), 
- Dja chi: S 22 Hang Vôi, phng L Thai T&quãn Hoàn Kim,TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

Là các khoán ncr x.0 cüa Cong ty TNHH Du tir Phuâc San, cia duçic Cong ty 
Quàn l tài san mua các khoãn nçi cüa Ngân hang TMCP Sài Gôn theo Hcip dng mua 
ban nçi s 6779/2018/IMBN.VAJVIC3-SCB ngày 29/12/2018. 

- Ten khách hang vay: COng ty TN}IH Du tir Phuâc Scm. 

- DIa chi trii sO' chfnh: 2 16/28 Nguyn Van HixO'ng, Phumg Thão Din, Qu 
TP. HCM. 1ÔCH)C1(N 

.VITHA 3. Giá khO'i diem: 7 15.456.400.000 dong (Bang chi: Bay tram muO'i lam ti', bô 
tram nám ml.rori sáu triu, bn tram nghin dng — Giá khâi dim khOng áp diing thu 
Giá trj gia tang. 

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

- ThO'i gian ban h sa, tip nhn h sa: Tr ngày 15/10/2020 dn ht ngày 
03/11/2020. 

- Dia dim ban h sci: Tru sO' cüa VAMC, dja chi s 22 Hang Vôi, Qun Hoàn 
Kim, TP. Ha Ni và trii sO' Chi nhánh 1-Is Chi MinE, dja chi lu 6, tôa nhà Sal GOn 
Plaza, s6 24 Lê Thánh Ton, Quân 1, TP. HCM. 

- Dja dim tip nhn h scr tham gia dAu giá: Tr sO' cUa VAMC. 

- Tinmua h sa:500.000 dng/b (Nám tram nghIn c1ng). 

Mi ca than, th chrc chi duçic mua 01 (met)  b h so' dang k tham gia du giá. 

5. Thôi gian, dja diem xem tài san du giá: 

- Thii gian xem tài san du giá (h so' khoãn ncr): Ngày 29/10/2020; Ngày 
30/10/2020 và ngày 2/1 1/2020,tai tri sO' VAMC. 
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6. Tin dat triró'c: 

- S6 tin dt tn.róc: 140.000.000.000 dng (Bng chü: MQt tram bn mucii t 
dng). 

- ThM hn np tin dt truóc: Tr ngày 03/11/2020 dn 16h ngày 05/11/2020. 
7. Th&i gian, d!a dim t chirc du giá: Vào hIc 14gii 00 ngày 06/11/2020 ti 

trii si cüa Cong ty Quãn 1 tài san; dja chi: S, 22 Hang Vôi, Quãn Hoàn Kiêm, TP. Ha 
Ni. 

* Thy vào s hcmg ngithi tham gia ddu giá, VAMC sê thay di th&i gian và dja 
dim dáu giá, phI hç,p vái thtc t Tru-àng hcip có thay dii, VAMC sê thông báo (qua 
dien thoai, email, van ban...) cho cá nhán, to1  chz-c có dü diu kiçn tham gia ddu giá. 

Tè cht'rc, cá nhãn có nhu cu tham gia du giá, lien h VAMC (ngay lam vic trong 
gii hãnh chmnh) dá duçic hurng dn chi tik 

Thông tin lien h du mi: 

- Ba Mai TM Cãnh (can b Ban EMu giá tài san). 
- Diên thoai: 0912833638. 
- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 

Noi nhân: 

-HDTV; 1 
(deb/c) 

- Ban kiem soat;J 

- Ban diu hành; (d bleAt) 

- Ban DT&MBNTT; (d i/h) 

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

- Liru: HCNS, BDG. 
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