
NGAN HANG NHA NIJOC VIFT NAM CQNG HOA xA HQI CIIU NGHTA V1T NAM 
CONG TY QUAN L'c TAI  SAN Dc 1p  — Tr do — Hnh phüc 

S. H-/TBVAMC Ha Nal,  ngày L5 thángO näm 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TM SAN 

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

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quãn 
1 tài sãnIVAMC). 

- Dja clii: 22 Hang Vôi, phuing L Thai T, qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

2.Tài san du giá: 

- Ten tài san: Là khoãn ng x.0 cüa Cong ty TNHH Hoa San (Cong ty Hoa San), 
VAMC dä mua cüa Ngãn htng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam — Clii 
nhanh 11 (Agribank - CN 11) theo Hqp dng mua ban nçi s6 
6807/2018/HDMBN/AGRTBANKCN1 1-VAMC ngày 28/12/2018. 

- Khách hang vay nç: Cong ty TNHH Hoa San; Dja clii: S 91 du&ng 204 Cao 
L, phuô'ng 04, Qun 8, TP.HCM. 

- T chirc tin ding cho vay: Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông thôn 
VitNam—Chinhánh 11. 

3.Giá khth dim: 53.271.000.000 dng (Näm mzwi ba t, hal tram bdy mu'cli 
mt triu dng) — Giá khâi dim không áp diing thug Giá trj gia tang. 

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

- T ngày thông báo du giá dn ht ngày 05/03/2019 (ngày lam vic, trong giä 
hãnh chInh) t?.i  Trij s& cüa Cong ty Quãn 1 tài san, dja clii: 22 Hang Vôi, phuing L 
Thai T, qun Hoàn Kim, TP. Ha Ni. 

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

- Thii gian tham kháo, xem h sci khoãn ncr xu: Ngày 01/03, 04/03 và ngày 
05/03/20 19 (ngay lam vic, trong gi hành chInh), t.i tr sä Cong ty Quãn 1 tài san. 

6. Tin dt trtthc: 
- x - So tien dt trucic: 5.000.000.000 dong (Bang chit: Nam ty dong chan). 

- Thvi hn nôp tin dat truOc: Ngày 04/03/2019; 05/03/2019 và 06/03/2019 
(trong gir hãnh chmnh). 

7.Thô'i gian, da dim t chfrc du giá: 14h00 ngày 07/03/2019 t.i tri sâ Cong 
ty Quãn 1 tài san (trw&ng hçrp có st thay ddi v thai gian, dja dk4n t chz'c dáu giá 
Cong ty Quán l3 tài san sê thông báo sau) 
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T chirc, cá nhân có nhu cu tham gia du giá, lien h Cong ty Quàn 1 tài san 
(ngày lam viêc, trong gii hành chfnh) d dugc hithng dn chi tit. 

Thông tin lien h: 

- Ba Nguyn Hng Thñy Trang. 

- Diên thoai: 0986.678.132. 

- Email:nguyen.hongthuytrang@sbvamc.vn  

Trãn tr9ng thông báo! 

Noi nhn: 
- HDTV (da b/c); 
- Ban diu hành (da b/c); 
- Ban Dutr&MBNU (dêpflz); 
- Ban biên tp website VAMC (dé dàng tin); 

- Li.ru: HCNS, TDG. 
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