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NGAN HANG NHA NUOC VIT NAM CQNG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L' TAI  SAN Ic Ip  — Tr do — Hnh phüc 

S 0/TB-VAMC Ha N5i, ngày O tháng 7 nám 2019 

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN (LAN 4) 

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

- Cong ty TNHH MTV Quãn 1 tài san cüa các TCTD Vit Nam (Cong ty Quàn 
1 tài sãn/VAMC). 

- Dja chi: 22 Hang Vôi, phuing L Thai T, qun Hoãn Kim, TP. Ha Ni. 
2. Tài san du giã: 

- Ten tài san: Là khoán nçi x.0 cüa Cong ty TNHH MTV Phüc Hoãng, VAMC 
mua cüa Ngân hang TMCP Du tu và phát trin Vit Nam (BIDV) — Chi nhánh 

Hãj Duong theo Hqp dng mua ban nq sé 4101/2016/MIBN.VAMC1-BfflV ngày 
29/11/2016. 

- Khách hang vay ng: Cong ty TN}{H MTV Phüc Hoàng, dja chi: DiRing Khüc 
Thüa D%1, khu 5, thi tr.n Ninh Giang, huyn Ninh Giang, tinh Hài Diwng. 

- T chi'rc tIn ding cho vay: Ngãn hang TMCP Du tu và phát trin Vit Nam — 
CM nhánh Hái Duang. 

3. Giá khöi dim: 30.834.012.047 dng (Ba mwcri , tam tram ha mwcii tw 
triêu, không tram mwài hai ngàn, không tram Mn muYi bay dng. — Giá khôi dim 
không áp diing thus Giá trj gia tang. 

,. A .. A • 4. Tho'i gian, da them ban ho so', tiep nhn ho so' dang ky tham gia dau gia: 
- Th&i gian ban h so, tip nhn h so: Ti'r ngày thông báo du giá ctn ht ngày 

23/7/2019 (ngay lam vic, trong gi hành chInh) ti Trii sà cüa Cong ty Quàn 1 tài 
san, dia chi: 22 Hang Vôi, phu&ng 14 Thai T, qun Hoãn Kim, TP. Ha Ni. 

- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Bng ch: Näm tram ngàn dng). 
Mi cá nhân, t6 chirc chi duçc mua 01 (met) b h so däng ky tham gia dAu giá. 
5. Thôi gian t chü'c xem h so' khoãn ncr xu: 

- Thyi gian tham khào, xem h so khoãn nçi xu: Tü ngày 17/7/2019 dn ht 
ngày 19/7/2019 (ngay lam vic, trong gi hành chInh), ti tri sâ Cong ty Quãn 1 tài 
san. 

6. Tin dt triwc: 
A - So tien dt truoc: 3.000.000.000 dong (Bang chw: Ba ty dong chan). 
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- Thñ h.n nôp tin dt trurc: Tr ngày 22/7/20 19 dn ht ngày 24/7/20 19 (trong 
gi hành chinh). 

7. Thô'i gian, dla  dim t chfrc du giá: 14h00 ngãy 25/7/20 19 tai tni sâ Cong 
ty Quán 1 tâ.i sari (trufing hçrp có st thay dde v thO'i gian, dia dim td chüc ddu giá 
Cong ty Quán l tài san sê thông báo sau) 

T chi'rc, Ca nhãn có nhu cu tham gia du giá, lien h Ban D.0 giá tài san cüa 
Cong ty Quãn 1 tài san (ngay lam vic, trong gii hành chInh) d dugc hucng dn chi 
tit. 

Thông tin lien h: 

-BàMaiThjCãnh. 

- Diên thoai: 0912.833638. 

- Email: mai.canh@sbvamc.vn  

Tran trçng thông báo! 

Noi nhân: 
- HDTV (dé b/c); 
- Ban diu hành (d b/c); 
-Ban 1(dépi); 
- Ban biên tp website VAMC (dê dàng tin); 
- Luu: HCNS, BDG. 
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