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Ha Ni, ngày tháng,U näm 2021

0/TB-VAMC

THÔNG BAO DAU GIA TAI SAN
A

(Lan 2)
1. Ngiro'i có tài san và t chüc dn giã tài san: Cong ty TNHH MTV Quàn 1' tài
san cüa các t chirc tin ding Via Nam (vit tat là VAMC) - Dja chi: 22 Hang Vôi, Hoàn
Kim, Ha Ni.
2. TM san du giá:
- Ten tài san: Là khoãn nq cüa Cong ty TNHH san xuAt thuong mi Phiwng Quan,
VAMC d mua nq theo giá trj th tru&ng tr Ngân hang TMCP Sài GOn Thuong TIn
(Sacombank) theo Hçip dng mua ban nçi s6 6726/2018/HDMBN/SACOMBANKVAMC ngày 29/12/20 18.
- T chirc tin ding cho vay: Ngãn hang TMCP Sài gôn Thixong tin (Sacombank).
- Khách hang vay: Cong ty TNHH San xut thi.rong mai Phuong Quân (Cong ty
Phuong Quan).
- Dja chi: Ap 4, xã Long Djnh, CAn Duàc, tinh Long An.
3. Giá khOi dim:
- Giã kh&i dim là: 263.410.198.584 dng (Bang chTh Hai tram sáu mu-cu ha
b6n tram mu'&i triu,mOt tram chin mu-ci tam nghIn, näm tram tam mu-c/i bn dng).
- Giá khii dim khOng áp diving thu giã trj gia tang.
4. Thôi gian, dla dim each thfrc ban h so', tip nhn h so' dàng k tham gia
dâu giá:
- Th&i gian ban h so, tip nhn h so: Tr ngày 23/11/2021 dn ngày 08/12/202 1.
- Dja dim ban và tip nh.n h so:
+ Tru s0 cUa VAMC, da chi s 22 Hang Vôi, qun Hoàn Kim, Ha Ni.
+ Trii s cüa VAMC — Chi nhánh H Chi Minh: tAng 6, tôa nhà SaiGon Plaza, 24
Lê Thánh Ton, Bn Nghé, Qun 1, TP HCM.
+ Hoc ban và tip nhn h so qua du&ng buu chinh (L.ru : VAMC chi nhn h
so dang k tham gia dAu giá trong ngày lam vic, giô hành chInh theo thO'i h?n d thông
báo).
- Tin mua h so: 500.000 dng/b (Bang chi:Näm tram nghIn &ng chan).
Mi cá nhân, t ehrc chi duqc mua 01 (met) b h so dang k tham gia du giá.
5. T chfrc xem tài san (h so' khoän nç):

- Thui gian dàng k xem tài san: Tü ngày 23/11/2021 dn ngày 07/12/202 1.
- Th&i gian xem tài san: Tr ngày 06/12/2021 dn h& ngày 08/12/2021 (gi?i hành
chInh) ti tri s VAMC, 22 Hang VOi, Hoân Kim, Ha Ni.
1

QL

*) Liiu : VAMC chi td chic xem xét hiçn trczng h Sc' tài san di vái các khách
hang dã mua h6 sc, dá'u giá va nç5p don däng k) xem xét hicn trgng h Sc' thing thai
gian quy dfnh.
6. Tin dt trtr&c:
- S tin dt tnrâc: 3O.00O.00O.00Odng (Bcng chI:Ba mwoi t)' dng chän).
- Thyi hn np tin dt tnrâc: Tr ngày 08/12/2021 dn truâc 16h00 ngày
10/12/2021.
7. Hinh thfrc, phirong thirc du giá:
a) HInh thirc du giá:
- DáIgiá theo hInh thzc truc tuyln.
- Trang thOng tin diên ti- dàu giá tru-c tuye"n Co dia chi. htttp://lacvietaution.vn
[VAMC dà 1cj Hop dng thuê trang dAu giá tritc tuyén cia Cong ty Dáu giá hop danh
Lac Viêt).
b) Phiwng thic du giá: Du giã theo phircrng thirc trã giá len.
8. Thbi gian, dla chi trang thông tin din tfr ti chfrc du giá::
- Theyi gian th chirc cuc du giá: Bt du tin hành du giá ti'r 10h00 va kt thüc
lüc 10h30 ngày 13/12/202 1.
- Trang thông tin din tr du giá tWc tuyn: http://lacvietaution.vn.
(*) Lwuj:
- NgitOi tham gia dOu giO phOi tt chudn bj h thong kIt nh, dit&ng truyn kIt nôi
mgng dn dinh, thc hin dáng nhap http://lacvietaution. vn và truy cp vào cu5c ddiá
ding th&i gian th chic cuac ddu giá theo quy djnh.
- Ngw&i tham gia dhu giO tw chju trách nhim vl vic báo mat và th du
khoán truy cap dl tham gia dhi giá tr4-c tuyen.
CAC
- Tru-&ng hçp vi lj do Mt khá kháng khong thl tham gia dhu giá thI trong và4
gi& kl tit th&i dilm diê'n ra cu5c du giá phái báo cho VAMC dwçrc hilt, dng th.
cO xác nhan cia co quan có thdm quyln nc/i xáy ra s vic (nlu cO)
T chirc, Ca nhân có nliu cAu tham gia du giá, lien h VAMC d duqc hiràng dn
chi ti&. Du m& lien h: Ban EMu gin tài san (ngày lam vic); Diên thoi:
02439.352.862; Email: bdgts@sbvamc
Trân trQng thông báo./.
KT. TONG GIAM DOC
P,.. ®
lAMBOc

Noi nhân:
- HDTV(dáb/c);
- Ban dieu hanh (de biet);
- Sacombank (d p/h);
- Ban biên t.p website VAMC (d dang tin);
- Cng thông tin din tCr chuyên ngành v d&u
giá tài san (d dàng tin);
- Trang web: http:/I1acvietaution.vn
- Luu: HCNS, BDG.
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