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THÔNG BAO 
V/v: Thu gifr tài san dam báo 

dê xii' lj ncr xâu theo Nghj quyêt so 42/201 7/QH14 

Can cii: 

- B luat dan s ntcó'c Cong  hôa xã hi chz nghta Vit Nam ngày 24/11/2015; 

Nghj quyê't só 42/2017/QHJ4 ngày 21/06/2017 cia Quc h5i nzthc Ci5ng hôci xâ lz3i chz1' 

nghta Vit Nam v thI dihn xt'r ncr xá'u cüa các t chác tin ding; 

Hcrp ddng tin dyng (Trung & dài hgn) so' 6340/16/TD-TT/XI k ngày 23/12/2016 và các Hyp 

dng szth ddi, bo' sung Hçrp dng tin dyng k giüa Ngán hang TMCP An BInh Clii nhánh liui 

Phông và Cong ty CF Tap  doàn ddu ttr Hdng Nguyen; 

Hop ddng thE ch4p  tài san so' 7379/16/TC-TT/XI, so' cOng chtng 3866 quyên sO 03/7'P/C(-

SCC/HDGD k ngày 23/12/2016 g1z2'a Ngán hang TMP An Blnh Chi nhánh Hal PliOng và 

Cong ty CF Tap  doàn ddu tu' Hdng Nguyên, 

- Hop ddng mua ban ncr so' 1116/2020/MBN. VAMC-ABB k3 ngày 29/06/2020 già'a COng ij; 

VAMC và Ngan hang TMCP An BInh; 

Hcrp ddng üy quyn so' 1117/2020/UQ. VAMC-ABB kj ngày 29/06/2020 gffl'a COng ly V./ljV 

và Ngân hang TMCP An BInh, 

- Biên ban lam vic nai  dung tho'ng nhá'tphu'crng an x& l ncr ngày 18/09/2019 gilhi NgOn hang 

TMCP An BInh và Cong ty CF Tp doàn ddu tu' Hdng Nguyen; 

Thông báo sO' 183/C V-TGD.21 ngày 02/02/2021 cia Ngán hang TMCP An BIrth d ngh/ 

Cong ty CR Tap  doàn ddu lit Hdng Nguyen và các Ben báo dam bàn giao loan b5 íài sun hao 

dam cho Ngán hang TMCP An Blnh hIp nhan, th lj dl thu hdi ncr, 

Thông báo so' 269/C V-TGD. 21 ngày 01/03/2021 cüa Ngán hang TMCP An BInh i'c viçc yêu 

cdu bàn giao tài san báo dam; 

Hin trqng khoán ncr xá'u Cong ty Cd phdn tp doàn Hdng Nguyen tqi Ngan hang TAICP 4ii 

BInh. 

Ngân hang TMCP An BInh ("ABBANK") thông báo v vic thu giü tài san bão darn ("Tài SOn 

Báo Dam ") theo Hçrp dng th chip tài san s 7379/16/TC-TT/XI, s cong chirng 3866 quyên 

s 03/TP/CC-SCC/HDGD k ngày 23/12/20 16 giüa ABBANK Chi nhánh Hâi PhOng và Cong  
ty Hng Nguyen nhu sau: 
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Dn th?i dim hin tai,  khoãn ncr cüa Cong ty Hng Nguyen tai  ABBANK ("Khoán 

Ncr ",) theo các Hçip dng tin diing Trung & dài hn s 6340/1 6/TD-TT/XI k ngày 

23/12/20 16 và các Hp dng scra dôi, b sung Hçip dông tin dung k gitra ABBANK Chi 

nhárih Hãi Phông và Cong ty Hng Nguyen dã qua han  kéo dài trên 600 ngày vOi du ng 

qua han hang tram t' dng, gay thit hi nghiêm trQng cho ABBANK. Khoãn Ng dugc 

xác djnh là nq x.0 theo Nghj quyt s 42/2017/QH14. 

2. Ngày .. .4../11/2021 ABBANK dã ban hành Quy& djnh S6 - TD:jM  vic 

thu giü Tâi San Bão Dam cüa Cong ty Hông Nguyen d xi:r 1 nq xu theo Nghj quyt s6 

42/2017/QHI4, chi tiêt: 

2.1. Tài san thu gi&: Toàn b tài san báo dam dã duqc Cong ty H6ng Nguyen th chAp cho 

ABBANK theo lit kê tai  Diu 3 cüa Hçp d6ng the chap tài san s6 7379/16/TC-TT/XI, 

s6 cOng chtrng 3866 quyn s6 03/TP/CC-SCC/HDGD duâi day: 

" 

1. TSBD bao gEm: 

1.1. Tài san gn lkn vol dt lilnil thành trong tu'1ng lai t9a lzc 4i1: 

a) Thilra dt s. 15; - Ta ban d s: 14• 

b) Dja chi thilta dclt: Phu'àng Trcn Phz, thành ph Móng Oi, tinh QuOng Ninh, 

c) Dién tIch dá't: 35.208,5 m2 (bang chi7: Ba mu'cri lam nghIn hai tram linh tam 

phdy nám met vuóng); 

d) Hinh thilrc silt dyng: 

- Si" dyng riêng: 35.208,5 m2 

- Sz' dyng chung: 0 m2 

e) Myc dIch silt dyng: Da't thzrcrng mgi, djch vy (Xáy drng tc hçip khách sgn 5 sao, 

trung tam thuring mgi, khu vui chcti giái trI ('khóng có thu'O'ng,), djch vy chám soc 

sic khOe và can hç5 cho thuê kern các d(ch vy khác); 

f) Thai hgn silt dyng ddt: HIt hgn ngày 30/8/2050; 

g) Ngun glc silt dyng: Nhà nu'&c cho thuê dat trá tiln hang nàm; 

1.2. Tài sOn gthi litn vO'i tttt 1z1,i/z t/zành trong tu'ung Iai: 

a) Logi tài sOn: T hgp khOch sgn 5 sao, trung tOrn thitong mgi, khu vui chcri giOi 

trI ('khóng cO thrr&ng.), dich vu chOm sOc thc khOe và cOn ho cho thuê kern theo 

cOc djch vy khOc; 

b) Diçn tIch xOy dy'ng (tdng 1): 17.186,85 rn2 

c) Tong diçn tIch san xOy drng (bao górn cO tdng hdrn,): 110.050 m2 

d) SI tlng: 10 tlng + 01 tang mái + 01 tang ham; 

vi bIt ct lj do gI, thI tài sOn gn lien vài dAt hInh thành trong tzto'ng lai vn 

thu5c TSBD (ki cO khi tài san hInh thành khOc vái rnO tá trong hçrp dng nay). 
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1.3. Cdc giy Ut cháwg mini, quytn so Ieüu/sü' dyng TSBD (sau day gi tat ìâ "íÔ so 
phdp lj"): 

a) GiOy ch&ng nhn quyn si dyng dt quyn sO hfru nhà & và tài san khác gii liê,i 
vOi &It sá CD 919182, sd vào s cap GCN: CTO5 128 do SO tài nguyen và mói 

trzt&ng tinh Quáng Ninh TM (fy ban nhán dan tinh Quáng Ninh cdp ngày 

20/09/2016 cho COng ty cphdn Tp doàn ddu tu Hông Nguyen 

b,) GiOy phép xáy dy'ng sd 213/GPXD-SXD do SO xáy dyng tinh QuOng Ni,ili cO'p ngàv 
16/06/2016 cho Cong ty cd phcn tp doàn dcu tu I-Mng Nguyen 

3. Cdc tru'Ong Izip sau cüng ti, u3c TSBD: 

a) Toàn b5 vt phy, hoa icri, icri t&c cüa TSBD, các quyn thu phát sinh tic 7 SB!) cling 
thuç3c TSBD (bao gm nhwng khOng giOi hgn: Cay lâu nám và tâi san khác gn liii 

v&i &t, Các trang thilt bj kern theo cOng trInh xáy c4rng,  s tin thu dzcor tic viçc 

cho thuê TSBD, ...), 

b) Tru&ng hcip TSBE) bj quy hogch, giái tOa, thu hi rn(5t phcn hay toàn bç5 theo Quyét 

djnh cia cc' quan Nhà nu'&c có thdrn quyn thI toàn bç5 sd tin bi thu&ng hoc các 

in Ich phát sinh lien quan dIn TSBD dwçtc dn bIt cüng thii5c TSBD. ABBANK 

dztçrc toàn quyn nhn s tin bi thu'&ng hoic các lcri Ich phát sinh lien quali dIn 

TSBD, 

c) Trzthng hcrp TSBD bj cci quan Nhà nzthc cO thdrn quyn thu hói và Ben báo darn 

du'çic bi thzthng bcng nhà &, dát tái djnh cit thI nhà 0, ddt tái din/i  cit throng n/iiCn 

tr& thành TSBD thay thE cho TSBD bj Nhà nzthc thu hci. Ben báo dOin phái phói 

hcrp vOi ABBANK dl hoàn thin các thu tyc thay thE TSBD theo quy din/i Ciia p/iáp 

lult (né'u co). TrirOng hcrp khOng thE thrc hin dtrcrc thi tyc thay thE TSR!) vi ht 

c& lj do gI thI nhà 0, dO't tái djnh cit vn thuç5c TSBD và ABBANK vOn có toà 

quyln xic ij nhà 0, ddt tOi djnh cir;
PiNG 

d) Tru'&ng hop phát sinh sir kin bOo hilrn, toàn ho sd tiEn bOo hilin cling thu 1  
TSBD,

!NH 
e) NIu TSBD bj thit hgi do Mi cüa Ben thi ha thI toàn b5 sI dEn dEn bit cling th 

TSBD, 

J) MQi tin Ich, cOng trInh xáy dmg gn liEn vó'i TSBD ('bó sung, nOng cap, cOi too, 

sica chfra) dzrcnc xOy cly'ng trithc hoc sait thOi diEm kj" Hop dng nay, ngay cO 
trong trlr&ng hçrp chira du'crc cdp Gidy chicng nhan  quyln sO hfru/sic dyng cling 

thuóc TSBD. 
,, 

2.2. L do thu gi&: 

- D xCr 1 khoãn nçi xAu cüa Cong ty Hng Nguyen theo Nghj quyt 42/201 7/Q1114 ng 
21/06/2017 và các quy djnh cüa pháp 1ut. 



2.3. Th&i gian vt da diem thu gifr: 

- Tir ngày .44.  I. . /.Qicho den khi kt thiic vic thu giQ Tài San Bâo Dam. 

- Dja diem thu git: Ti noi Tài San Bâo Dam dugc thu giQ. 

3. Sau Rhi thu giü ABBANK së tiêp ttic xir 1 Tài San Bâo Dam theo quy djnh ti các Hop 

&ing tIn ding, Hqp dng th ch.p và theo quy djnh cüa pháp 1ut v xr 1 tài san báo dm. 

Trmn trçng thông báo. 

NGAN HANG TMCP AN BINH 

JV(ii ,,/,iiz:  

- ('dug ly I-long Nguyen; 

- (JBND, Cong ciii phudiig Trdn Phd, than/i p/b 

\fong Cdi, tin/i Quâng Nm/i; 

- VA MC; 
- Licu 
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