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NGAN HANG rA NuOc VIT NAM CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L TA! SAN Dc 1p  — T do — H3nh phüc 

S 1 /TB-VAMC Ha Ni, ngàyotháng 01 näm 2021 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN On 4) 

1. NgirM có tài san và t chfrc du giá tài san: Cong ty TNHH MTV Quãn l tài 
san cüa cac th chirc tin ding Vit Nam (viet tat là VAMC) - Dja chi: 22 Hang VOi, Hoân 
Kim, Ha NOi. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là các khoãn nç xu cüa Cong ty YNHH DAu tu Phuâc Son, dà 
dugc Cong ty Quân l tài san mua các khoàn n ciia Ngân hang TMCP Sài GOn theo 
Hccp dng mua bàn nçi s6 6779/2018/MIBN.VAMC3-SCB ngày 29/12/2018. 

- T chirc tIn dimg cho vay: Ngân hang TMCP Sài GOn 

- Khách hang vay: Cong ty TNT{H E)u tir Phrnc San. 

- Eja chi: 2 16/28 Nguyn van Huâng, Phuing Thão Din, Qun 2, TP HCM. 

3. Giá kh?ri di&n: 

- Giá khii dim là: 667.594.450.000 dng(Bng chii: Sáu tram sáu miwi bay tj, 
nàm tram chin ,nu'ai w triêu, ban tram näm mu'cti ngàn ddng). 

- Giá khâi dim không áp dyng thu giá trj gia tang. 

4. Thcri gian, dia dim ban h so', tip nhn hi so' dãng k tham gia du giá: 

- Th?yi gian bàn h so, tip nh.n h so: Tr ngày 27/01/2021 dn ht ngày 
03/02/202 1. 

- Dja dim bàn h so: Tri s cUa VAMC, dja chi s 22 Hang Vôi, Qun Hoãn 

Kim, TP. Ha Nôi và ti-u s& Chi nhánh H Chi Minh, dja chi 1u 6, tOa nhà Sài GOn 

Plaza, s 24 Lê Thánh Ton, Quân 1, TP. HCM. 
- Dja dim tip nhan h so d.ng k tham gia du giá: Tn.i sc cüa VAMC, dja chi 

s6 22 Hang Vôi, Qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

- Tin mua hi so: 500.000 dng/h so (Bang chI: Nam tram nghln dtng/h so',). 

Mi cá nhân, t chi'rc chi duçic mua 01 (met) b h so dang k tham gia du giá. 

5. Xem tài san (h so' cüa khoãn ncr). 

- ThO'i gian dãng k xem tài san: Tir ngày 27/01/202 1 dn ht ngày 02/02/202 1 

- Th?ii gian xem tài san: Tir ngày 01/02/2021 dn ht ngày 02/02/2021 tr1 sâ cüa 
VAMC, dja chi s6 22 Hang Vôi, Qun Hoân Kim, TP. Ha Ni 

*) Liru : VAMC chi t chi-c xem tài san dai vó'i các khách hang dã mua h so dau 

giá và n42p dcm dàng k) xem xét tài san ding th&i gian quy djnh. Trwmg hcip có thay 
di v thô'i gian, d/a diem xem tài san thI VAMC sê thông báo sau). 
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6. Tin dt trtróc: 

- S tin dt tnrOc: 70.000.000.000 dng (B.ng chü: Bay mroi t' dng). 

- Thai hn np tin dt trucc: Tir ngày 02/02/202 1 dn 16h00 ngày 04/02/202 1 

7. H'rnh thfrc, phtroiig thfrc du giá: 

- Wnh thirc du giá: Du giá bang bó phiu trirc tip ti cuOc  dâu giá. So vông trã 
giá: Nhiëu vông. 

- Phtrcng thrc du giá: Du giá theo phucing thirc trã giã len. 

8. Thôi gian, da dim t chfrc du giá: 

Vào hc: Vào hiic l4giä 00 ngày 05/02/2021 ti tri so VAMC, dla  chi 22 Hang Vôi, 
Qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni 

*) Li.ru : Thy vào s lwcmg ngzthi tham gia du giá, VAMC sê thay di th&i gian và 
dja diem ddu giá, phü hçrp v&i thc t. Tru-ôig hçxp có thay di, VAMC së thông báo (qua 

diên thoai, email, van bàn...) cho cá nhán, t chi'cc có dz diu ldn tham gia dau giá. 

T chirc, cá nhân CO nhu cau tham gia du giá, lien h VAMC d thicic huOig dn 
chi tit. Dau mi lien h: Ba Mai Thi Cãnh; Diên thoai: 0912833638; Email: 
canhmai0402gmai1.com  

Iran trong thông báo./. 

No'i nhn: 

- HDTV (d b/c); 
- Ban diéu hành (d bi&t); 
-Ban3(dêp/h); 
- Ban biên tp website VAMC (d däng tin); 
- Cng thông tin din tr chuyn ngành v dAu 

giá tài san (dé dang tin); 
- Ltru: HCNS, BDG. 
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