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NGAN HANG TMCP DAU TU
VA PHAT TRIEN VIT NAM
CIII NHANH HOANG MA! HA NO!

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
1)c lap - T do - Hnh
Ha Ni, ngày 22 thang 06 nãm 2022

s6. . . . i2i/TB-BIDV.HMHN

THÔNG BAO
(V/v: Ban ddu giá tài san dam báo Mn 2 cho khoán vay cüa Cong ty CF san xudt din & Thành Long)
-Can ci'r Thông báo dclii giá tài san cza Cong ty Dclii giá hqp danh Báo Phong
04. O6PLOJ/2022/TB-DGBP ngày 22/06/2022;

scl

Ngan hang TMCP Du ti.r vâ Phát trin Vit Nam — Chi nhánh Hoàng Mai Ha NOi (BIDV)
xin thông báo cac ni dung sau:
1. Tài san dam bão thuc hin du giá và giá khôi diem ban du giá:
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Giá khói diem tren chwa bao gm thus VAT (nu cO) và các khoán thud, phi, l phi dê là,n
thz tyc clang k)i sang ten quyln sz'r dyng, sá h1u tài san. Ngwôi mua du'çrc tài san dclu giá phái chju
trách nhifr n5p thul VAT nlu có,) và các khoán thul, phi; lê phi dl lam th tyc clang /cj sang ten
quyln th dyng, s& httu tài san 'nlu co,) theo quy cl/nh.

Tdng 5 sd 167 An Trgch, phzthng O Ghq
Lien he: Cong ty ddu giá Hcip danh Báo ?hong.
Dira, quan Dóng Da, Ha N5i - Khách hang (ru-ac khi dIn mua ha so vu! lông lien h Dl': 0984 135
369 dl dtzqc hu'óng dn clii tilt.
- Ngun g6c tài san: Là tài san bào dam cho nghTa vi trã nq cüa Cong ty CP san xuAt din
t& Thành Long ti BIDV Chi nhánh Hoàng Mai Ha Ni.
2. Thôi gian, dja dim t chfrc cuc du giá: 09h00' ngày 16/7/2022 ti Cong ty du giá
Hqp danh Bâo Phong. (Trzthng hçxj, lwqng ngithi dang lg tham gia ddu giO a'Ong, Cong ty cO the
së (hay dO! th&i gian và dja diem dáu giáp/n' hp vái thtcc tê,).
3. Dja diem thirc hin du giá: tai Cong ty Dâu giá Hqp Danh Bão Phong, tang 5 so 167
An Trach, phuiing 0 Chq Dira, quOn Dông Da, 1? Ha Ni.
4. Hlnh thirc du giá: trirc tiêp bAng 1?ñ nói, theo phucyng thirc trã giá len — Khách hang có
the dang k mua mt tài san hoc cà hai tài san.
5. Thôi gian, dja dim mua và np h so tham gia du giá: tcr ngày thông báo dn trtrâc
16h30' ngày 13/7/2022 trong gi hành chinh) tai Cong ty du giá Hcxp danh Bâo Phong.
6. S tin dt trtróc:
S tin dt truàc: 3.800.000.000 dng (Ba t tam trAm tritu ding chin)
7. Thôi gian np tin dt tru&c: các ngày 13/7/2022, 14/7/2022 và d&n 17h00' ngày
15/7/2022, kháôh hangchuyntien vào so tài khOãn: 12910000693939 - Ngân hang BIDV — CN
Hoang Mai Ha Ni — Dan vj thi huông: Cong ty dâu giá Hçvp danh Báo Phong. (Tiên dt trithc
cüa khách hang (ham gia ddu giá phái báo "cO" ye ài khoán Cong ty ch1m nhát 17h00' ngày
15/7/2022).
- Khách hang dA mua h sa tr lien h xem tài san hoc dang k xem tài san c'Cing Cong ty các
ngày 04/7/2022 & 05/7/2022, xem ti dja chi bat dng san nêu trên.
- Diu kin tham gia mua tâi san du giá: Các Ca nhân/T6 chüc không thuOc các tn.râng hcp
bj pháp luât gith hn và thrc hin dy dà ni quy, Quy ch du giá Cong ty du giá hçp danh Báo
Phong ban hành.
Trân tr9ng thông báo!
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THÔNG BAO DAU GIA TA! SAN (LAN 2)
Cong ty du giá Hçvp danh Bão Phong t chIrc Cuc du giá si: 04.O6PLO1/2022/DGBP
• Tài san du giá: Nhà xirông (tài san gn lin trên dat) cüa Cong ty CP san xut din tir
Thành Long tii Khu 1, xa Thuorng Nông, huyn Tam Nông, Phü Th9.
• Giá khôi dim cüa tài san là: 19,000,000,000 dng (Muôi chin t dung)
Giá khài didm trên chu-a bao gm thud VAT 'ndu có) và các khoán thug phi, l phi dd lam thz tyc
clang k3' sang ten quydn s& dyng, sã hiru tài san. Ngzthi mua du-crc tài san dcu giá phái chju trách
nhim n5p thud VAT ('ndu co) và các khoán thud phi, l phi dd lam t/n tyc clang k3' sang ten quyn
th dyng, sà hfru tài san "ndu co) theo quy cl/nh.
• HInh thtrc du giá: dAu giá trrc tip bang Rn nói, theo phucrng thCrc trã giá len.
• Thôi gian, dja dim mua hu so và np hu so tham gia du giá: tü ngày thông báo dn tnróc
16h30' ngày 13/7/2022 (trong gRi hành chInh) t?i Cong ty du giá Hcp danh Báo Phong.
• Phi mua hu so dang k du giá: 500.000 dung! hu so - Không hoàn 1ii.
• S tin dt tnIc: 3.800.000.000 dung (Ba tj" tam tram triu dng chãn,).
• Thôi gian np tin dt truOc: các ngày 13/7/2022, 14/7/2022 và dn 17h00' ngày 15/7/2022,
khách hang chuyn tin vào s tài khoân: 12910000693939 - Ngân hang BIDV — CN Hoàng Mai
Ha Ni — Don vj th hirâng: Cong ty du giá I-Icip danh Bão Phong. (Tin dt trzthc cza khdch
hang tham gia du giá phái báo "có" vd tài khoán Cong ty chm nhcit 1 7h00' ngày 15/7/2022).
• Khách hang dA mua hu so tij lien h xem tài san hoc dang k xem tài san cüng Cong ty các ngày
04/7/2022 & 05/7/2022, xem tai dja chi bt dng san nêu trên.
• Thô'. gian, dja dim t chuc Cuc du giá: 09h00' ngày 16/7/2022 tii Cong ty dâu giá Hçrp danh
Bão Phong. (Trtthng hcrp lu'crng ngwài clang k) tham gia dO'u giá dOng, COng ty Co thd sê thay
cidi thai gian và cl/a didm du giá phI hcrp v&i thrc td).
• Nguun gc tài san: Là tài san bâo dam cho nghia vi trâ nçi cia Cong ty CP san xuât din tir
Thành Long di v9i Ngan hang TMCP DAu tu và Phát trin Vit Nam.
• Diu kin tham gia mua tài san dAu giá: Các Ca nhânITj chirc không thuc các triRing hçip bj
pháp 1ut giti hin và thc hin dÀy dü ni quy, Quy ch du giá Cong ty ban hành.
Lien he: Cong Oi ciciu giá H'p danh Báo Phong:
Tang 5 sd 167 An Trgch, phir&ng O Clici Dita, qucn
Ddng Da, Ha Ni - Khách hang trzthc khi ddn mua h3
sci vui lông lien h DT: 0984 135 369 dd dwcrc hzthng
dan chi tidt.
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