
NGAN HANG NBA NTJOC VIET NAM CQNG HOA xA HQI CUt NGHIA VI1T NAM 

CONG TY QUAN L TAI  SAN Dc 1p — T do — Hnh phüc 

S Ao-/TBVAMC Ha Nç5i, ngày O tháng 09 náni 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TAT SAN 

1. Ngu*i có tài san du giá và t ch(rc du giá tài san: 

- Cong ty TNT-H-I MTV Quán 1 tài san cüa các TCTD Vit Narn (COng ty QuOn 
1 tài sanIVAMC). 

- Da chi: 22 Hang Vôi, phithng L Thai T& qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoán nçi xu cña Cong ty TNTiH MTV Phüc Hoàng, VAMC 
dã mua cila Ngân hang TMCP Du tu và phát trin Vit Nam (BJDV) — Chi nhánh 
Hãi throng theo Hgp dng mua ban nq s 4101/2016/MBN.VAMC1-BIDV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay nçc: Cong ty TNHI-1 MTV Phñc Hoàng, dja chi: ththng Khüc 
Thra Diii, khu 5, thj trn Ninh Giang, huyn Ninh Giang, tinh Hái Duccng. 

- T chirc tin dng cho vay: Ngan hang TMCP Du tu và phát trin Vit Nam — 
Chi nhánh Hãi Duong. 

3. Giá khO'i dim: 20.230.195.304 dng (Hai mucxi tj), hai tram ha mu'oi triu, 
m5t train chin mwcri nàm ngàn, ha train linh tu dng — Giá khi di&m không áp diing 
thu Giá tr gia t.ng. 

4. ThOi gian, dja dim ban h so', tip nhn h so' dàng k tham gia dâu giá: 

- Thii gian ban h so, tip nhn h so: Tr ngày thông báo dAu giá dn ht ngày 
19/09/20 19 (ngay lam viêc, trong gi?i hành chInh) ti Trii s& ci'ia Cong ty Quan 1 tài 
san, da chi: 22 Hang VOi, phithng L Thai T& qun Hoãn Kim, TP. Ha Ni. 

- Ti&n mua h so: 500.000 dng/b (Bang chtr: Näm tram ngàn dng). 
Mi cá nhân, t chi'rc chi duçcc mua 01 (met) b hi so däng k tham gia du giá. 
5. Thôi gian t chfrc xem h1 so' khoân nq xu: 

- Thii gian tham khào, xem h so khoãn no xu: Tir ngày 18/09/2019 dn hk 
ngày 19/09/2019 (ngay lam viêc, trong gi?r hành chinE), ti tri sà Cong ty Quan 1 tài 
san. 

6. Tiên dt trithc: 

- Si tin dt trurc: 3.000.000.000 dng (Bang cht: Ba t)' dng ch&i). 

- Th?ji hn np tin dt trixóc: Tr ngày 18/09/2019 dn 17h ngày 19/09/2019 
(ngày lam vic, trong gi hành chInh). 
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7. Thôi gian, dja diem ti chüc du giá: 14h00 ngày 23/09/2019 t?i  trii so Cong 
ty Quãn 1 tài san (trithng hcrp có s thay di v th&i gian, dja diem tá chic dá'u giá 
Cong ty Quán Ij tài san sê thông báo sau) 

T chc, cá nhân có nhu cu tham gia du giá, lien h Ban Du giá tài san cüa 
Cong ty Quãn 1 tài san (ngay lam vic, trong gRi hành chInh) d dixc hithng d.n chi 
tit. 

Thông tin lien h: 

-BàMai Thi Cãnh. 

- Then thoai: 0912.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trârj trQng thông báo! 

Noi nhân: 
- TGD (dé b/c); 
- Ban 1 (a'êp/h); 
- Ban biên tap website VAMC (dé dang tin); 
- Liru: HCNS, BDG. 
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