
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ TSBĐ 

 

 Căn cứ quy định của pháp luật về việc xử lý TSBĐ; 

 Căn cứ thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm đã ký giữa OceanBank và bên bảo đảm. 
  

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) thông báo về việc thu giữ, 

xử lý TSBĐ để thu hồi nợ như sau: 

- Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch. 

- Giấy CNĐKKD: 2400366294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng 

ký lần đầu ngày 15/12/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/02/2013. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Hồng Tiến – Chức vụ: Giám đốc Công ty 

- Địa chỉ hiện tại: Lô 13 Khu CN Song Khê – Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang. 

- Ngành nghề kinh doanh: Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. 

- Thông tin về tài sản được xử lý: 

 + Tài sản 1: 

 Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AD086053, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất: H01911/QĐ số 140/QĐ-UB do UBND thành phố Bắc Giang cấp ngày 

31/10/2005 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Ông Nguyễn Tiến Công và Bà Nguyễn 

Thị Kim theo Hợp đồng thế chấp số 61/2012/HĐTC/OJB-BG ngày 09/07/2012, Phụ 

lục số 01 ngày 11/03/2013 và Phụ lục số 02 ngày 21/04/2014. 

 Thông tin chi tiết: 

 Thửa đất: 03; Tờ bản đồ số 06; 

 Địa chỉ thửa đất: Thôn Sau, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

 Diện tích: 334,4 m2. 

 Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn. 

 Thời gian sử dụng: lâu dài. 

 + Tài sản 2:  

 Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 732251 do UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang cấp ngày 09/11/2007 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Ông Nguyễn Văn Chiến 

và bà Nguyễn Thị Thủy theo Hợp đồng thế chấp số 14/2013/HĐTC/OJB-BG ngày 

11/03/2013, Phụ lục số 02 ngày 22/04/2014. 

 Thông tin chi tiết: 

 Thửa đất: 02; Tờ bản đồ số 14; 



 

 Địa chỉ thửa đất: Thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang. 

 Diện tích: 613 m2. 

 Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. 

 Thời gian sử dụng: lâu dài. 

- Lý do thu giữ TSBĐ:  

 + Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn 

bộ khoản vay đã bị chuyển sang nợ quá hạn.  

 + OceanBank đã nhiều lần gửi Thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc và tạo 

điều kiện cho Khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên Công ty Cổ phần 

Thương mại Sơn Thạch vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

- Thời gian dự kiến tiến hành thu giữ: Tháng 11/2017 

 OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng nội dung trên. 

Trong trường hợp các bên có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân quan tâm đến những 

nội dung thông báo trên xin liên hệ: : Mr Nguyễn Văn Hoạt; Chức vụ: PGĐ PT Phòng 

KHDN. ĐT: 0934.400.268 để được giải đáp. 

 Trân trọng! 


