
NGAN HANG NHA NUOC VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L TAI SAN Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

S 6/TB-VAMC Ha Nç5i, ngay3thang  cnam 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN 

1. Ngirôi có tài san du giá và t chfrc du giá tài san: 

Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa the TCTD Vit Nam (Cong ty Quãn 
1 tài sãnIVAMC), dja chi: 22 Hang Vôi — Hoàn Kim — Ha Ni. 

2. Tài san du giá: 

- Ten tâi san: Là tài san bào dam cUa khoan nç xu cüa Cong ty TNHIIH Du ti.r 
Phuic San (Cong ty PhuOc San) gm: D.t SXKD và nhà xuàng, may moe thth bj nhà 
may xay h'ia a Xâ Huàng Thç Phü, TP Tan An, tinh Long An. Cong ty Quãn 1 tài san 

mua khoãn nçc cUa Ngãn hang TMCP Sài Gôn (SCB) — Chi nhánh 20-10 theo Hçip 
dng mua ban nçi s 6779/2018/MBN.VAMC3-SCB ngày 29/12/20 18. 

- Khách hang vay: Cong ty Phuâc San, dja chi: 602/39/60 Din Biên Phü, 
Phithng 22, Qun BIrth Thnh, TP H CM Minh. 

- T chirc tIn dung cho vay: Ngãn hang TMCP Sài Gôn - CM nhánh 20-10. 
., ,. .A A - . . , , 3. Gia kho'i diem: 214.775.000.000 dong (Bang chu': Hai tram mwaz bon ty, bay 

tram bay mwcri lam triu dng) — Giá khâi dim không áp diing thu Giá trj gia tang. 

4. Thôi gian, d!a  dim ban h sos, tip nhn h sa däng k tham gia du giá: 

- Tir ngày thông báo du giá dn ht ngày 20/6/2019 (ngày lam vic, trong gi 
hành chfnh) tai  tri1 sâ cüa Cong ty Quãn 1 tài san. 

5. Thôi gian, da dim xem xét hin trng tài san du giá: 

- Tr ngày 17/06/2019 dn ht ngày 19/06/2019 (ngày lam vic, trong gi hành 
chinh) t.i nhà may xay Ma cüa Cong ty PhuOc San a Xã Huàng Thg Phü, TP T An, 
tinh Long An (CM khách hang dã mua h sa và däng k di xem xét hin trng tài san 
mOi thrçic tham gia). 

6. Tin dAt trithc: 

- Thai gian np tin d.t trtxâc: Tr ngày 19/6/20 19 dn ngày 21/6/20 19. 

- S tin d.t truOc: 20.000.000.000 dng (bcng chI: Hai mwcli tj' &ng cMn). 

7. Thôi gian, dla  dim t chfrc du giá: 10h00 ngày 24/6/20 19 tai tri sâ VAMC, 
dja cM 22 Hang Vôi, Hoãn Kim, Ha N(i ho.c chi nhánh VAMC TP.HCM ti L.0 6 — 
Tàa nhà Sài Gôn Plaza —24 Lé Thánh Ti — Quãn 1 — TP.HCM. 
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Trzthng hcrp có s thay di ve th&i gian, dja dim tc chzc ddu giá Cong ty Quán ly 
tài san se thông báo sau. 

T chirc, cá nhân co nhu cu tham gia du giá, lien h Cong ty Quãn 1 tài san 
(ngày lam vic, trong giä hành chInh) d ducic huâng dn chi tik 

Thông tin lien h: 

-BàMaiThiCãnh. 

- Diên thoai: 09 12.833.638 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn.  

Trãn trçng thông báo! 

Nof nhn: 
- HDTV; . (d b/c); 
-Bandikhanh; J 
-BanDautu&MBNTF (dip/h); 
-ChinhánhllCM J 
- Ban biên tap website VAMC (d dáng tin); 
- Liru HCNS, BDG. 
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