
NGAN HANG NBA NUOC VTT NAM CONG IIOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN Lc' TAT SAN Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

SM57TB-VAMC Ha Nói, ngay'( tháng 7 nàrn 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TAI sAN (LAN 5) 

1. Ngirô'i có tài san du giá Va t chfrc du giá tài san: 

- Cong ty TNHHI MTV Quàn 1 tài san ciia các TCTD Vit Nam (Cong ly Quàn 
1 tài sãnIVAMC). 

- Dja CM: 22 Hang Vôi, phuông L Thai T& qun Roan KMm, TP. Ha Ni. 
2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoan nç x.0 cüa Cong ty TNHH MTV Phi'ic Hoâng, VAM 
dà mua cüa Ngân hang TMCP Du ftr và phát trin Vit Nam (BIDV) — CM nhánh 
Hãi Ducing theo Hçp dng mua ban n s 4101/201 6/MIBN.VAMC 1-BIDV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay fly:  Cong ty TNIH}1 MTV Phñc Hoàng, dja chi: Duing Khüc 
Thra Du, khu 5, thj trn Ninh Giang, huyn Ninh Giang, tinh Hài Ducmg. 

- T chrc tin dçng cho vay: Ngãn hang TMCP Du tu và phát trin Vit Nam 
Chi nhánh Hãi Dixcing. 

3. Giá khô'i dim: 27.750.610.842 dng (Hai rnwcri bay t, bay train nám mucii 
triêu, thu tram mzthi ngàn, tam train bó'n mwo'i hai dng,) — Giá khô'i dim không áp 
dng thu Giá trj gia tang. 

4. Thôi gian, dla dim ban h so', tip nhn h so' dàng k) tham gia du giá: 
- Thà'i gian ban h so, tip nh.n h so: Tr ngày thông báo du giá dn ht ngày 

06/8/2019 (ngay lam vic, trong gi hành chInh) ti Trii sâ cüa Cong ty Quán 1 tài 
san, dia chi: 22 Hang Vôi, phu&ng L Thai T& qun Hoan Kim, TP. Ha Ni. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Bng chü: Nàm tram ngàn dng). 
Mi cá nhãn, t chCrc cM duçic mua 01 (mOt)  b h so däng k tham gia du gin. 
5. Thôi gian t chfrc xem h so' khoãn ncr xu: 

- Th?yi gian tham khào, xem h so khoân nçi xu: Tir ngày 05/8/20 19 dn ht 
ngày 06/8/20 19 (ngày lam vic, trong gi hành chinh), ti trii s Cong ty Quan 1 tai 
san. 

6. Tin dt trtr&c: 

- S tin d.t tnrâc: 3.000.000.000 ding (Bang chI?: Ba t) dong c/iAn). 
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- Thai hn np tin dt truc: Tr ngày 05/8/20 19 dn 12h00 ngày 07/8/20 19 
(trong gi hành chInh). 

7. Thôi gian, dja dim t chic dâu giá: 14h00 ngày 08/8/20 19 ti tr so' Cong 
ty Quãn 1 tài san (trir&ng I'zctp Co sy tliay di v t1u3'i gian, aja ahié1n  tc c1uc ã1áu giá 
Cong ty Quán l tài san sê' thông báo sau) 

T chirc, cá nhan có nhu cu tham gia dAu giá, lien h Ban Du giá tài san cOa 
Cong ty Quãn 1 tài san (ngay lam vic, trong già hành chinh) d dugc hixàng dn chi 
tit. 

Thông tin lien h: 

-BàMaiThj Cãnh. 

- Diên thoai: 0912.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trán trpng thông báo! 

Noi nhân: 
- HDTV(dê b/c); 
- Ban diêu hành (de b/c); 
- Ban 1 (dêpili); 
- Ban biên tp website VAMC (dé dang tin); 
- Luu: HCNS, BDG.  
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