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1. Ngu*i có tãi san và t chüc du giá tài san:
- Cong ty TNHH MTV Quãn l tài san cüa các TCTD Vit Nam (VAMC).
- Da chi: s6 22 Hang Vôi, phumg L Thai 18, qun Hoãn Kim, TP. Ha Ni.
2. Tài san du giá:
- Ten tài san: Là khoàn nq x.0 cüa Cong ty TN1HiH TMDV Dja 6c Lê Khánh Gia
(Cong ty Lê Khánh Gia), VAMC d mua ng theo giá trj thj truàng tr Ngãn hang NOng
nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) theo Hçp d8ng mua ban nçi S6
1465/2020/.[ThMBN1VAMC3-AGRIBANK.KCNTT ngày 30/12/2020
- T6 chrc tIn dung cho vay: Ng.n hang Nong nghip và Phát trin nOng thOn Vit
Nam (Agribank)- Chi nhánh khu Cong nghip Tan To.
- Khách hang vay: Cong ty TNHIH TMDV Dja 6c Lê Klánh Gia.
- Dja chi: 26/12-13 Triicmg Djnh, P.Bn Thânh, Q.1 TP.HCM.
CN3'T

3. Giá khth dim:
- Giá kh&i dim là: 27.075.000.000 dng. (Hai mtroi bay t, không tram bay
miroi lam triu d8ng).
- Giá kh&i dim không áp diing thug giá tr gia tang.
4. Thôi gian, dja dim ban h so, tip nhn h so däng k tham gia du giá:
- Th?i gian ban h8 so, tip nhn h8 so: Tir ngày 03/12/202 1 dn h& ngày
09/12/202 1; d6i vOi h6 so giri qua thrOng btm din duçic tInh theo du buu din vâi diu
kin VAMC phâi nhn dixqc chm nht ngày 09/12/202 1 (ngày lam vic, trong gi? hãnh
chInh).
- Dja dim ban vâ. tip nh.n h8 so: Tai tri s& cüa VAMC, dja chi S6 22 Hang Vôi,
qun Hoãn Kim, Ha NOi; VAMC - CM nhánh 118 CM Minh, cta chi tang 6, tôa nhà Sai
Gon Plaza, 24 Lê Thánh Ton, phng Bn Nghé, Qun 1, TP HCM vâ qua duxng bini
din.
- Tin mua h8 so: 500.000 d8ng/b (Nám tram nghIn dng).
M6i Ca nhân, t6 chrc chi duçic mua 01 (mQt) b h6 so dàng k tham gia du giá.
5. ThM gian, da dim xem tIi san du giá
- T8 chüc xem tâi san du giá (h6 so khoán nci): Tr ngày 07/12/202 1 dn ht ngày
08/12/202 1, ti tri sâ VAMC.
*) Luu : VAMC chi t chz-c xem tài san ddu giá v&i các khách hang dã mua
s0 dau giá va n5p doii dang k xem tài san dzng th&i gian quy djnh. Trwôi2g hcip Co
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thay di v th&i gian, dja die2m xem tài san (h scr cza khoán nçi) thI VAMC së thông
báo sau).
6. Tin dt tru*c:
- S tin dt tru&c: 3.000.000.000 dng (Bang chi: Ba t)' dng).
- Thii h?n np tin dt truâc: Tr ngày 08/12/202 1 dn 16h00 ngày 10/12/202 1.
7. Hmnh thfrc, phirong thirc du giá:
- Hinh thrc du giá: DAu giá theo hinh thrc tnrc tuyn.
- Trang thông tin din tCr du giá trirc tuyn có dja chi: htttp://lacvietaution.vn
- Phi.rong thirc du giá: Du gin theo phucrng thi'rc trâ gin len.
8. Thñ gian, dja chi trang thông tin din tCr t chirc du giá:
- Thñ gian t chrc cuc dAu giá: Bt du tin hành du giá tir 14h30 và két thi'ic
15h00 ngày 13/12/2021.
inc

- Trang thông tin din tCr d.0 giá trrc tuyn: http://lacvietaution.vn.
(*) Lwuj:
- Ngw&i tham gia d6 giá phái tir chudn bj hç thong kt ni, dzthng truyn kIt nh
mgng In djnli, thyc hin dáng nhçp http://lacvietaution.vn và truy cp vào cu3c dhu giá
dzng thai gian td chzc cu3c dhu giá theo quy djnh.
- Ngzthi tham gia dhu giá ty chju trách nhim v viçc báo mt và
dyng tài
khoán truy cp dl tham gia dhu giá trwc tuyln.
- Trwông hcrp vi lj do bá't khá kháng không thl tham gia dhu giá thI trong vông 24
gi& kl tic th&i dilm diln ra cuc dá'u giá phái báo cho VAMC dzccrc bilt, dIng th&i pháijc
có xác nhan cza cc quan có thdm quyln ncii xáy ra sc vic ('nlu
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To chtrc, ca nhan co nhu cau tham gia dau giá, lien hç VAMC (ngày
vlec,i
trong gir hành chmnh) d dixçic huàng dn chi ti&. Din
02439352862; Email
canhmai0402gmai1.com
sic
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thoai:

Trân tr9ng thông báo./.
TONG GIAM DOc

Noi nhn:
- HDTV (d b/c);
A
- Ban dieu hành (deA biet);
- Ban DT&MBNTF (ct t/h);
- Ban biên tp website VAMC (dé däng tin);
- Cng thông tin din tCr chuyn nganh v dAu
giá tai san (d dang tin);
- Trang thông tin du giá trrc tuyn cCa Cong
ty Lac Vit (d dàng tin)
- Liru: HCNS, BDG.
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