
NGAN HANG NBA NTJ'OC V[IT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L' TAI SAN Dc 1p — Tr do — Hinh phüc 

S6f3/TB-vAMc Ha N1, ngày5L/thang/nam 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TM SAN (LAN 7) 

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

Cong ty TNHH MTV Quan 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quàn 
1 tài sãnIVAMC), dja clii: 22 Hang Vol — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là tài san bâo dam cüa khoân nç x.0 cüa Cong ty TN}{H Du tu 
Phrnrc Son (Cong ty Phu6c Son) gm: Dt SXKD và nhà xu&ng, may moe thit bj nh 
may xay lüa a Xã Huóng Th9 Phü, TP Tan An, tinh Long An. Cong ty Quãn l) tài CONG1 

mua khoãn nq cüa Ngãn hang TMCP Sal GOn (SCB) — Chi nhánh 20-10 theo 
dng mua ban ng s6 6779/20 1 8/MBN.VAMC3-SCB ngày 29/12/20 18. 

- Khách hang vay: Cong ty Phixàc Son, dja chi: 602/39/60 Din Biên P 
Phuxng 22, Qun Binh Thanh, TP H ChI Mirth. 

- T chirc tin dmg cho vay: Ngân hang TMCP Sài GOn - Clii nhánh 20-10. 
., . .A A . . 3. Gia khoi diem: 126.822.489.750 (tong. (Bang chu: MQt tram hat mircri sau ty, 

tam tram hai mu'cli hai triêu, bn tram tam mwai chin ngàn, bay tram nám mu'cli dng) 
— Giá kh&i dim không áp diing thus Giá tn, gia tang. 

4. Thô'i gian, (tIa dim ban h so', tip nhn h so' (tang k tham gia du giá: 

- Thii gian và dja dim ban h so: Tr ngày thông báo d&u giá dn ht ngày 
18/11/20 19 ti trii sa cUa COng ty Quãn 1 tài san hoc Chi nhánh VAMC t.i TP.HCM. 

- Thi gian va dja dMm tip nhn h so: Tr ngày thông báo du giá dn h& ngày 
18/11/2019 ti trçi sO' cUa Cong ty Quàn 1tài san. 

5. Thô'i gian, dla  dim xem xét hin trng tài san du giá: 

- Tü ngày 14/11/2019 dn ht ngày 15/11/2019 (ngày lam vic, trong giO' hành 
chInh) tal  nhà may xay lüa cüa Cong ty Phuâc Son a x Huàng Th9 Phü, TP Tan An, 
tinh Long An (Chi khách hang dA mua h so và dang k di xem xét hin trng tài san 
mOi duqc tham gia). 

6. Tin dt trithc: 

- ThO'i gian np tin d.t truâc: Ngày 15/11/2019 và tr ngày 18/11/2019 den hêt 
16h00 ngày 19/11/2019. 
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- S tin dt truâc: 20.000.000.000 ctng (bang chi: Hai mutti t)' dng chin). 

7. Thoi giañ, dja dim t chfrc du giá: 14h00 ngày 20/11/20 19 ti tri so 
VAMC, dja clii 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Ni hoc chi nhánh VAMC TP.HCM tai 
Lu 6 — Tôa nhà Sài Gôn Plaza —24 Lê Thánh Ton — Qun 1 — TP.HCM. 

Trwàng hçrp Co st thay ddi v thai gian, dja diin td chzc dcfu giá C'óng ty Quán l 
tài san sê thông báo sau. 

T chirc, cá nhãn có nhu cu thain gia du giá, lien h Cong ty Quãn l tài san 
(ngay lam vic, trong giO hành chinh) d duçic hithng dn chi tit. 

Thông tin lien h: 

- BàNguyn llij BIchNgoc. 

- Diênthoai: 039.921.2222 

- Email: nguyen.bichngocsbvamc.vn. 

Trân trc)ng thông báo! 

Noi nhân: 
- HDTV (d b/c); 
-BanDutu&MBNTr (dtTh); 
-ChinhánhHCM J 
- Ban biên tp website VAMC (d ddng tin); 
- Liru : HCNS, BDG. 
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