
NGAN HANG NHA NUOC VIT NAM CONG HOA xA HQI ciiU NGIIIA V[T NAM 

CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p  — Tir do — Hnh phñc 

SA917TB-VAMC HàN5i, ngày,2'9tháng 09 näm 2019 

THÔNG BAO DAU GLk TAI sAN 

1. Ngtrô'i có tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

- Cong ty TNT-lB MTV Quân 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quan 
1 tài sánIVAMC). 

- Da chi: 22 Hang Vôi, phir?mg L Thai Ti), qun Hoãn Kim, TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoân nçi xu cUa Cong ty TN}[H MTV Phüc Hoàng, VAMC 
mua cUa Ngan hang TMCP D&u tii và phát trin Vit Nam (BIDV) — Chi nhánh 

Hâi Ducmg theo Hçcp di)ng mua ban nçi si) 4101/2016/Iv1BN.VAMC1-BIDV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay ng: Cong ty TNHH MTV Phiic Hoàng, dja clii: Di.rô'ng Khüc 
Thira Dii, khu 5, thj trn Ninh Giang, huyn Ninh Giang, tinh Hãi Duang. 

- Ti) chirc tin ding cho vay: Ngan hang TMCP E)Au Px và phát trin Vit Nam — 
Chi nhánh JJãi Duong. 

3. Giá khôi dim: 18.207.175.774 di)ng (Mu-ô'i tam , hai tram linh bay friu, 
m5t tram bay mu-cu nám ngàn, bay tram bay mu-cu tu- dng) — Giá khâi dim không áp 
diing thud Giá trj gia tang. 

4. Thôi gian, dja dim ban hi) so, tip nhn hi) so' däng k tham gia du giá: 

- Thai gian ban hi) so, tip nh.n hi) so: Tir ngày thông báo du giá dn ht ngày 
03/10/2019 (ngay lam vic, trong gi& hành chInh) ti Tri sâ cüa COng ty Quãn 1 tài 
san, dja chi: 22 Hang Vôi, phu?ng L Thai Ti), qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

- Tin mua hi) so: 500.000 di)ng/b (Bang cha: Nam tram ngân di)ng). 
Mi)i cá nhãn, ti) chtrc chi &rcic mua 01 (met) b hi) so dang k3 tham gia du giá. 
5. Thôi gian t chfrc xem hi) so' khoân nq xu: 

- Thii gian tham khão, xem hi) so khoãn ncr xu: Tr ngày 02/10/2019 dn ht 
ngày 03/10/20 19 (ngay lam vic, trong gii hành chInh), t.i tri1 sâ Cong ty Quãn 1 tài 
san. 

6. Tin dt trirfrc: 

- Si) tin dt tnrâc: 3.000.000.000 di)ng (Bang chit-: Ba tj' dng ch'n). 

- Thri hn np tin d.t tnrâc: Tir ngày 02/10/2019 dn 17h ngày 03/10/2019 
(ngay lam vic, trong gRr hành chInh). 
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7. Thôi gian, dja dirn t chrc du giá: 14h00 ngày 07/10/20 19 ti tri1 si Cong 

ty Quãn 1 tài san (tru'&ng hçrp cO su thay dái v thai gian, dja d'ié'm td chic dO'u giá 

Cong ty Quán l tài san sê thông báo sau) 

Ti chirc, cá nhãn có thu cu tham gia dAu giá, lien h Ban Du giá tài san cüa 
Cong ty Quan 1 tài san (ngay lam vic, trong gi hành chmnh) d duçic hithng dn chi 

ti&. 

Thông tin lien h: 

- Ba Mai Thj Cãnh. 

- Din thoai: 09 12.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Trân tr9ng thông báo! 

Noinhn: 
- TGD (dê b/c); 
-Ban 1(depñz); 
- Ban biên tp website VAMC (de dãng tin); 
- Luu: HCNS, BE)G. 
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