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NGAN HANG NBA NUOC VfT NAM CQNG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L TA! SAN Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S '143 *B-VAMC Ha Ns5i, ngàyi).jhang 08 nan 2019 

THÔNG BAO DAU GLA TM SAN 

1. Ngu'ô'i có tài san du giá và to chüc dâu giá tài san: 

- Cong ty TNT-il-I MTV Quân 15' tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quàn 
15' tài sânIVAMC). 

- Dja chi: 22 Hang Vôi, phuàng L5' Thai T& qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoãn ng xu cUa COng ty TNHH MTV Phüc Hoang, VAMC 
mua cUa Ngân hang TMCP Du hr và phát trin Vit Nam (BIDV) — Chi nhánh 

Hài Duo'ng theo Hçrp dng mua ban nçx s 4101/2016,MBN.VAMC1-BIDV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay fly:  Cong ty TNHIH MTV PhUc Hoàng, dja chi: Di.thng Khüc 
Thira D, khu 5, thi trlin Ninh Giang, huyn Ninh Giang. tinh Hài Duo'ng. 

- T chirc tin diving cho vay:Ngãn hang TMCP D&u tir và phát trin Vit Nam — 
Chi nhánh Hài Thicmg. 

3. Giá khô'i dim: 22.477.994.782 ding (Hai mu'o'i hai t, bn train bay mitcii 
bay triu, chin tram chin mitcri tit ngàn, bay train tam mu'ai hai dng — Giá khi dim 
không ap diing thus Giá frj gia tang. 

4. Thôi gian, ja dim ban h so', tiêp nhn h so' dãng k5' tham gia du giã: 

- Thxi gian ban h sd, tip nh..n h s: Tr ngày thông bão du giá dn hêt ngày 
04/09/2019 (ngày lam vic, trong giô hành chInh) ti Trii s cüa Cong ty Quãn 15' tài 
san, dja chi: 22 Hang Vôi, phithng L5' Thai T, qun Hoân Kim, TP. Ha Ni. 

- Tin mua h sd: 500.000 dng/bo (B.ng chü: Näm tram ngãn dong). 
Mi ca nhân, th chi'rc chi dtrçxc mua 01 (met) b h so dàng k5' tham gia du giá. 
5. Thô'i gian t chüc xem h so' khoän ncr xu: 

- Thai gian tham khão, xem h so khoàn ny xu: Tr ngày 03/09/2019 dn ht 
ngày 04/09/20 19 (ngày lam vic, trong giô hành chInh), ti tni so Cong ty Quàri 15' tài 
san. 

6. Tin dt triró'c: 

- So tien dt tnroc: 3.000.000.000 long (Bang chit: Ba ty dong chan,). 

- 'rhi h?n  np tin dt truOc: Tr ngày 03/09/20 19 dn 12h ngày 05/09/20 19 
(ngày lam vic, trong gi hânh chinh). 
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7. Thô'i gian, dla  dim ti chrc du giá: 14h00 ngày 06/09/20 19 tii trti si Cong 
ty Quân 1 tài san (trithng hçrp có s thay dôi v thd'i gian, dfa dié'm to chic dá'u giá 
Cong ty Quán 15 tài san së thông báo sau) 

T chüc, cá nhan cO nhu cu tham gia d&u gin, lien h Ban Dâu giá tài san cüa 
Cong ty Quan 1 tài san (ngày lam vic, trong gi hành chinh) d dtrçc hix&ig dn chi 
tik 

Thông tin lien h: 

- Ba Mai Thi Cánh. 

- Diên thoai: 0912.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 

Noi nhãn: 
- TGD (dé b/c); 
-Ban 1(dep/h); 
- Ban biên tp website VAMC (dê dãng tin); 
- Ltru: HCNS, BDG. 
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