
NGAN HANG i-iA NUOC VT NAM CONG HOA xA HQI CHtJ NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S 'i /TB-VAMC HàNi, ngày4c thángj2nam 2021 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 

(Lãn3) 

1. Ngu'ôi có tài san và t chuc dan giá tài san: Cong ty TNHH MTV Quãn l' tài 
san cüa các t chrc tin diing Viêt Nam (viet tht là VAMC) - Dja chi: 22 Hang Vôi, Hoàn 
Kim, Ha Ni. 

2. Tài san dan giá: 

- Ten tài san: Là khoãn n cüa Cong ty TNHIH san xuAt thuong mi Phuong Quân, 
VAMC dã mua ni theo gin trj thi tnxO'ng tir Ngân hang TMCP Sài Gôn Thucrng TIn 
(Sacombank) theo Hcrp dng mua ban ncr s6 6726/2018/HDMBN/SACOIv1BANK-
VAMC ngày 29/12/20 18. 

- T chic tIn diing cho vay: Ngân hang TMCP Sal gôn Thuong tin (Sacombarik). 

- Khách hang vay: Cong ty TN}ll{ San xut thi.rang mi Phuig Qun (Cong ty 
Phuong Quân). 

- Dja chi: Ap 4, xà Long Djnh, Cn Duc, tinh Long An. 

3. Giá khOi dim: 

- Gin kh&i dim là: 240.000.000.000 dting (Bcng chi: Hai tram bn mucri t) 
dng). 

- Giá khO'i dim không áp ding thu giá trj gia tang. 

4. Th?ri gian, dla  dim cách thüc ban h so', tip nhn h so' däng k tham gia 
dan giá: 

- Th?.ri gian ban h6 so, tip nhin h so: Tr ngày 13/12/2021 dn ngày 20/12/2021. 

- Da dim ban và tip nhn h so: 

+ Tri sr cña VAMC, dja chi s 22 Hang Vôi, qu.n Hoàn Kim, Ha Ni. 

+ Trii s& cüa VAMC — Chi nhánh H Chi Minh: t&ng 6, toa nhà SaiGon Plaza, 24 
Lé Thánh Ton, Bn Nghé, Qun 1, TP HCM. 

+ Ho.c ban và tip nh.n h SO qua dträng btru chinh (Luu : VAMC chi nhn h 
so dang k' tham gia du giá trong ngày lam vic, gi hành chInh theo thri hn d thông 
báo). 

- Tin mua hc so: 500.000 dng/b (Bang chü':Nàm tram nghIn dng chän). 

Mi Ca nhân, t chic chi duçrc mua 01 (met) b h sc dang k) tham gia dAu giá. 

5. To chfrc xem tài san (h so' khoãn nçi): 

- Th?ñ gian dang k, xem tài san: Tir ngày 13/12/2021 ctn h& ngày 20/12/2021 

(gkr hành chinh) tai ml so VAMC, 22 Hang VOi, Hoan Kim, Ha Ni. 
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KT. TONG GIAM DOc 

*) Lixu : VAMC chi t chi'ec xem xét hin trgng h sci tài san dô'i v&i các khách 
hang d mua h sd dá'u giá và nç5p do7l dàng kj xem xét hin tring h scr dáng th&i gian 

quy djnh. 

6. Tin dat trtró'c: 

- S tin dt tnrc: 3O.00O.00O.00Odng (Bang chü:Ba mitoi tj dng chcn,). 

- Thai hn np tin d.t trixâc: Ngày 17/12/2021 và tr ngày 20/12/2021 dn tri.râc 
16h00 ngày 21/12/202 1. 

7. Hlnh thfrc, phuoiig thirc du giá: 

a) HInh thüc d.0 giá: 

- Dcu giá theo hInh thth'c trztc tuyln.  

- Trang thông tin diên tii dáu giá tru'c tuyln có dia chi. htttp.//lacvietauction.vn  

(VAMC dã k) Hop dng thuê trang dáu giá tru'c tuyen cza Cong ty Dau giá hop danh  
Lac Viêt).  

b) Phucing thi:rc du giá: Du giá theo phucing thüc trâ giá len. 

c) Trmnh tir, thu tic du giá rut g9n. 

8. Thô'i gian, dja chi trang thông tin din tfr ti chfrc du giá:: 

- Thi gian t chrc cuc du giá: Bat du tin hành dau giá tr 10h00 và kt thüc 
lüc 10h30 ngày 22/12/202 1. 

- Trang thông tin din t1r dAu giá tnrc tuyn: http://lacvietauction.vn. 
(*) Lwuj: 
- Ngzrài tham gia du giá phOi tic chudn bj h thong ké't nái, dzthng truyn kt ndi 

mgng dn djnh, thitc hin dàng nhp http://lacvietauction.vn  và truy cçp vào cuç5c dáu 
giá dzng th&i gian td chz.c cuç5c dclu giá theo quy d/nh. 

- Ngw&i tham gia dO'u giá tc chju trách nhim v vic báo mçt và th dyng tài 
khoan truy cp d tham gia dau giá tr4tc tuyen. 

- Tric&ng hop vi l do bat khth kháng khOng thea  tham gia dO'u giá thI trong vông 24 

gkr ke tic th&i die2m diên ra cuc du giá phai báo cho VAMC dUQC bilt, dng th&i phái 

có xác nhçn cia cc' quan cO thdm quyn ncii xáy ra scvic (néu co). 

T chrc, Ca nhân CO nhu c.0 tham gia ctu giá, lien h VAMC d duçic hithng dn 
chi tit. DAu mi lien h: Ban Dau giá tài san (ngay lam vic); Din thoai: 
02439.352.862; Email: bdgtssbvamc.vn. 

Trâ.n tr9ng thông bão./. 

Noi nhn: 
- HDTV (c1 b/c); 
- Ban diu hành (d bit); 
- Sacombank (d p/h); 
- Ban biên tp website VAMC (d däng tin); 
- Cng thông tin din tir chuyên ngành v& du 

giá tài san (d ding tin); 
- Trang web: http:/flacvietauction.vn 
- Lmi: HCNS, BDG. 
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