
 

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 

nợ của Công ty Cổ phần Vinalines Nha Trang (Vinalines Nha Trang) tại OceanBank 

Chi nhánh Nha Trang, cụ thể như sau: 

- Thông tin khách hàng: 

+ Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Vinalines Nha Trang (Sau đây gọi tắt là 

Vinalines Nha Trang). 

+ Trụ sở chính: Số 34 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin chủ sở hữu, người đại diện, 

người quản lý, vốn điều lệ: Tại thời điểm hiện tại: Công ty CP Vinalines Nha Trang theo 

đăng ký kinh doanh số 4201556242 đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 12/12/2016. Người 

dại diện theo Pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Sợi. Vốn điều lệ: 50.593.290.000 đồng. 

Thành viên vốn góp: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV tỷ lệ vốn 

góp: 98,34%; thành viên khác: 1,66%. 

+ Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương,… 

+ Ngày bắt đầu quan hệ với OceanBank Nha Trang: 02/08/2013 

+ Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Sợi. 

+ Điện thoại liên hệ: 091.230.8336. 

- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP 

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

- Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: Ngày 08/12/2017 tại trụ sở Trung tâm dịch 

bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Phố Quang Trung, Phường 

Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 

- Mức giá khởi điểm:  

+ Giá khởi điểm tạm tính: tại ngày 08/12/2017 là 22.083.758.522 đồng 

+ Giá khởi điểm chính thức: sẽ được thông báo trước khi mở cuộc đấu giá theo 

văn bản xác định tỷ giá USD/VND tại thời điểm đấu giá của Oceanbank. 

- Tiền đặt cọc trước: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn) 

- Thời gian nộp tiền đặt cọc trước: ngày 06/12/2017 

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ 

tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm DV Bán Đấu Giá Tài sản – Sở Tư Pháp TP 

Hà Nội từ ngày 22/11/2017  đến ngày 06/12/2017. 

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham 



 

gia đấu giá đúng quy định, không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia 

đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38, Luật đấu giá tài sản 

- Lý do xử lý nợ: 

+ Vinalines Nha Trang đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của các Hợp đồng tín dụng ký 

giữa Oceanbank và Vinalines Nha Trang nên 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 Vinalines 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 đấu mối để được giải đáp:  

 Ms. Đào Ngọc Thùy – Chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Nha Trang - 0916708096 

 Mr. Lưu Chánh Trực – Chức vụ Giám Đốc Phòng KHDN - 0905361356 

   Trân trọng! 


