
NGAN HANG rA NUOC VIT NAM CQNG HUA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L  TAI SAN Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S ,J ,  /TB-VAMC Ha Nôi, ngày 05thãng 03 näm 2021 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN (LAN 2) 

1. Ngirôi Ce tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

Cong ty TNIHIH MTV Quân 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quán 1 tài 
sàn/VAMC), dja chi: 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Nôi. 

2. Tài san du giá: 

2.]. Ten tài san: Là khoãn n cüa nhóm khách hang: Cong ty c phn Thi.rang mi và 
DAu Pr Hong Ha, Cong ty c ph.n Sac Dt Vit, COng ly c phn K5 thut và Xây drng 

Hng Ha, COng ty TNHH MTV Trang Dtng d dtr?c COng ty Quãn 1 tài san mu.a ng theo 
giá trj thj truông cüa Ngãn hang TMCP Dông Nam A (SeaBank) theo Hçp dng mua bàn 
no s 226 1/2020/HDvfflN/VMAC5EAc ngày 3 0/12/2020. 

2.2. Khách hang vay: 

- Cong ty c phn Thixang mi và Du Pr Hng Ha; dja chi: 232-234 VO Th Sáu, 
phir&ng 7, qun 3, TP. HO Chi Minh. 

- COng ty c6 ph.n Sao Dt Vit; dja chi: 194B, Nam KS'  Khâi NghTa, phurng 6, 
qun3, TP. HôChiMinh. 

- COng ty ci phn K thuat và Xây dirng Hng Ha; dja chi: I 94B, Nam K5' Khôi 
Nghia, phirông 6, qun 3, TP. Ho Chi Minh. 

- COng ty TNTIH MTV Trang Dting; dja chi: 23/114 Ncr Trang Long, phurng 7, 
qun Binh Th?nh, TP. Ho ChI Minh. 

2.3. T chzc tin dyng cho vay: Ngân hang TMCP Dông Nam A (SeaBank). 
3. Giá khO'i dim: 20.244.600.000 dng (Bang ch14-: Hai mum t1), ham tram bn mwcri 

tw triêu, sáu tram nghIn dng) — Giá kh&i dim khOng áp diing thus Giá trj gia tang. 
• .t , . . 4. Tho'i glan, da diem ban ho so', tiep 11h311 ho so' dang ky tham gia dau gia: 

- Thi gian bàn và tip nhn h so: Tir ngày 09/03/2021 dn ht ngày 25/03/2021. 
Mi Ca nhân, t chirc chi di.rac mua 01 (mOt) bO ht scr dang kS'  tham gia dAu giá. 

- Da dim bàn h so: Tri sâ cUa VAMC, dja chi s 22 Hang Vôi, qun Hoân Kim, 

Ha Nôi và ti-u sà cUa VAMC chi nhánh H Clii Minh, dia clii thng 6, tôa nhà SaiGon Plaza, 
24 Lê Thánh TOn, phixô'ng Bn Nghé, Qu.n 1, TP HCM. 

- Dja dim tip nhn h so dang k tham gia d.0 gia: Ti tni si VAMC. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Bcng chir: Nãm tram nghIn ding). 

5. Thôi gian, dja dim xem tài san du giá (h so' khoãn ncr): 

- Thri gian t chi'rc xem tài san: Tr ngày 22/03/202 1 dn ht ngày 24/03/202 1. 

- Dja dim xem tài san dAu giá: tai  trii sâ VAMC. 
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6. Tin dat trLthc: 

- S tin dt trixOc: 3.000.000.000 dng (Bcng chI: Ba t) &ng). 

- Thai gian np tin dt tnrOc: Tr ngày 24/03/2021 dn truâc 16h00 ngày 
26/03/2021. 

7. Ifinh thfrc, phirong thüc du giá 

- HInh thrc du giá: Du giá bng bô phiu trkre  tip tai cuc du gin. S6 vông ira 
giá: Nhiêu yang. 

- Phtwng thirc du gin: D&u giá theo phircmg th Li giá len. 

8. Thôi gian, dja dim ti chfrc du giá: 14h00 ngày 29/03/202 1 ti tni sâ cüa Cong 
ty Quãn l tài san; dja chi: S 22 Hang Vôi, Hoàn Kim, Ha Ni. 

* Thy vào so' lwg ngzthi tham gia dO'u giá, VAMC Se thay dái thOi gian và dja 
diem dOu giá, phi hçip vó'i thtc ti. Tru-&ng hcip cO thay di, VAMC sê' thông bOo (qua 

diên thoai, email, vOn hOn...) cho cO nhân, t chc cO di diu kin tham gia du giO. 

T chüc, cá nhân cO nhu cu tham gia dAu giá, lien h VAMC (ngày lam vic 
trong gi?Y hành chInh) d dixçxc hiràng dn chi tiêt. 

Thông tin lien h dAu mi: 

- Ong Trjnh Tin Ci.thng (can b Ban Du giá tài san). 
- Diên thoai: 0916.458.282. 
- Email: trinh.tiencuongsbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 

IP Noi nhãn: 
- HDTV 1,. (d b/c); 
-Bandiuhành J 
- Ban DT&MBN thi trlx&ng . (d t/h); 
-ChinhánhHCM J 
- Ban biên tâ.p website VAMC (d dang tin); 
- Luu: HCNS, Ban DO. 
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