
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 

 

 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 bán 

khoản vay để thu hồi nợ như sau: 

- Thông tin khách hàng: 

+ Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành 

(Sau đây gọi tắt là Công ty Hà Thành) 

+ Trụ sở chính: Số 155-161 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

+ Người đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch HĐQT 

+ Theo Đăng  ký kinh doanh 0102233490 ngày 06/07/2012 và sổ đăng ký cổ 

đông ngày 26/09/2012.  

+ Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND.  

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây dựng… 

+ Ngày bắt đầu quan hệ với OceanBank Hà Nội: 30/06/2012 

- Thông tin về tài sản đảm bảo của khoản vay: 

 + Toàn bộ tài sản hình thành trên đất và quyền thuê đất đến năm 2055 tại Số 

155-161 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bất động sản đã, đang 

được hình thành trên thửa đất trên hoặc bất cứ bất động sản, động sản nào khác đi kèm 

hoặc không đi liền theo bất động sản đó, miễn là nằm trên lô đất Số 155-161 Mai Hắc 

Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 + Toàn bộ các quyền, quyền lợi phát sinh từ hoặc liên quan đến các tài sản này 

bao gồm nhưng không bị hạn chế bởi: hoa lợi, lợi tức, quyền khai thác,quyền chuyển 

nhượng, quyền cho thuê, cho mượn ... cũng thuộc tài sản thế chấp.  

 + Tất cả các quyền phát sinh từ hợp đồng, lợi ích mà Công ty Hà Thành được 

hưởng tại dự án xây dựng khu văn phòng và nhà ở tại Số 155-161 Mai Hắc Đế, Lê Đại 

Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 + Tất cả các khoản thu nhập, lợi tức, lợi ích phát sinh từ chuyển nhượng, thực 

thi dự án, thực thi xây dựng khu văn phòng và nhà ở tại Số 155-161 Mai Hắc Đế, Lê 

Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

- Phương án xử lý nợ: Bán khoản nợ thông qua phương thức đấu giá. 

- Mức giá khởi điểm: 113.584.329.159 VND (Bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ, 

năm trăm tám tư triệu, ba trăm hai chín nghìn, một trăm năm chín đồng). 

- Địa bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Thành phố 



 

Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội. 

- Thời gian dự kiến tiến hành bán đấu giá phiên đầu tiên: 15/11/2017  

- Lý do xử lý nợ:  

 + Công ty Hà Thành đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Hợp đồng tín dụng số 

0058/2012/HĐTD1-OCEANBANK01 ký ngày 30/06/2012 nên khoản vay đã bị 

chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 05/11/2014.  

 + 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 Hà Thành vẫn 

không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

 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: Ms Bùi Thị Thanh Nga; Chức vụ: Phó phòng 

KHDN – CN Hà Nội – SĐT: 0983739163 để được giải đáp. 

   Trân trọng! 


