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CONG TV QUAN L TA! SAN Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S ,A62 /TB-VAMC Ha Nói, ngày 07háng 03 ;iàm 2019 

THÔNG BAO DAU GL& TAI sAN 

1. Ngirôi có tài san du giá và M chirc du giá tài san: 

- Cong ty TNHB MTV Quân 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quán 
1,2 tài sânNAMC). 

- Dta chi: 22 Hang Vôi, phi.thng L Thai T, qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoàn nq xu cUa Cong ty TNHFI MTV Phüc Hoãng, VAMC 
dã mua cUa Ngân hang TMCP D.0 tu và phát trin Vit Nam (BIDV) — Chi nhánh 
Hài Duo'ng theo Hqp dng mua ban nçi s 4101/2016iMBN.VAMC1-BIDV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay nq: Cong ty TNHH MTV Phiic Hoàng, dja chi: Thxông Khüc 
Thira Di, khu 5, th tr,n Ninh Giang, huyn Ninh Giang, tinh Hãi Dixccng. 

- T cht'rc tin d11ng cho vay: Ngãn hang TMCP Du tu và phát triên Vit Nam — 

Chi nhánh Hãi Ducmg. 
., ,. .A A . . . 

3. Gia kho'i diem: 42.296.312.821 doug (Bon mwo'i hai ty, haz tram chin mwcrz 

sáu triçu, ha tram mu'O'i hai ngàn, tam tram hai mucii mdt ddng) — Giá khii dim 

không áp d1ng thu Giá trj gia thng. 

4. Thô'i gian, dja dim ban h so', tip nhn h so' dàng k tham gia du giá: 

- Tr ngày thông báo du giá dn ht ngày 04/04/2019 (ngày lam vic, trong giô 
hành chinh) ti Tni sâ cüa Cong ty Quán l tài san, dja chi: 22 Hang Vôi, phuing L 
Thai T& qun Hoàn Kim, TP. Ha NOi. 

5. Thôi gian t chfrc xem h so' khoãn ncr xu: 

- Th?yi gian tham khão, xem h s khoàn nçi x&u: Tr ngày 02/04/2019 dn ht 

ngày 04/04/2019 (ngày lam vic, trong gi hãnh chInh), ti trii so Cong ty Quãn 1 tài 

san. 

6. Tin dt triróc: 

- Sé tin dt truOc: 3.000.000.000 dng (Bcng chI': Ba t dng chãn). 

- Thñ hn np tin dt truOc: Tr ngày 03/04/2019 dn ht ngày 05/04/2019 
(trong gi hành chinh). 



7. Thô'i gian, dja dim t chirc du giá: 14h00 ngày 08/04/2019 ti tni sâ Cong 
ty Quân 1 tài san (tnthng hcrp có Sw thay di v th&i gian, dia diê'm tá chik du giá 
Cong ty Quán lj tài sOn së thông bOo sau) 

T6 chirc, cá nhân có nhu c&u tham gia du giá, lien h Cong ty Quãn 1 tài san 
(ngày lam vic, trong gi hãnh chInh) d thrc hrncng dn chi tit. 

Thông tin lien h: 

-BàMaiThjCãnh. 

- Din thoai: 0912.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Tran trQng thông báo! 

Nthnhn: 
- HDTV (dê b/c); 
- Ban dièu hành (dê b/c); 
-Ban 1(dep/h); 
- Ban biën tp website VAMC (dé dang tin); 
- Ltru: HCNS, HDDG. 
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