
 

 

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CÔNG KHAI 

 

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

 Căn cứ thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản tương lai đã 

ký giữa OceanBank và bên bảo đảm. 

 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc chào bán công khai 

khoản nợ của Công ty cổ phần kim khí Hưng Thịnh Phát tại OceanBank - Khối 

KHDN như sau: 

- Thông tin khách hàng: 

+ Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Kim Khí Hưng Thịnh Phát. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200698769 do phòng đăng ký kinh 

doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 31/10/2006 thay đổi lần thứ 

07 ngày 27/01/2011.  

+ Người đại diện theo pháp luật : Đoàn Thanh Tùng. 

+ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gang sắt thép, môi giới, hoạt động tư vấn kỹ 

thuật… 

+ Địa chỉ hiện tại: Tổ 13, phố Đoàn kết, Phường Bạch hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ. 

- Thông tin về khoản nợ vay được chào bán: 

 Tổng nghĩa vụ nợ của Khách hàng tại theo HĐTD số 01/0026-2008/HĐTD-DA-

OJB ngày 04/01/2008 là (Số liệu tạm tính đến ngày 30/05/2018; Tỷ giá: 

22.823USD/VND): 

Chỉ tiêu Khoản vay VND Khoản vay USD 

Gốc quá hạn 123.921.777.911 3.554.843,26 

Lãi quá hạn 69.916.890.846 759.734,68 

Phạt lãi quá hạn 143.311.521.302 591.490,90 

Phạt gốc quá hạn 226.486.411.920 2.462.938,31 

Phạt tổng dư nợ 24.199.255.465  260.409,14 

Tổng nghĩa vụ 587.835.857.444 7.629.416,29 

 TSBĐ của khoản nợ vay: 

 Tên tài sản: Là các tài sản hiện tại, tương lai thuộc sở hữu, quản lý của Công ty 

Hưng Thịnh Phát cho dù có hình thành từ vốn vay của OceanBank hay không. Của dự án 

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn công suất 500.000 tấn/năm tại cụm 

Công nghiệp Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

 Giấy tờ tài sản: Chưa có 

 Địa chỉ tài sản: Cụm Công nghiệp Bạch Hạc, phường Bạch Hạc, TP.Việt trì, tỉnh 

Phú Thọ.  

 Chủ sở hữu tài sản: Công ty Cổ phần Kim Khí Hưng Thịnh Phát. 



 

 

- Thời gian dự kiến chào bán: Từ tháng 5/2018 đến tháng 06/2018. 

- Mức giá khởi điểm chào bán:  

+ Giá khởi điểm dự kiến: Tạm tính đến ngày 30/05/2018 là 587.835.857.444 đồng 

và  7.629.416,29 USD. 

- Tiền đặt cọc: 5% giá trị khoản nợ. 

- Địa điểm chào bán: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Tòa nhà Daeha 360 

Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. 

- Lý do xử lý nợ: 

+ Công ty cổ phần kim khí Hưng Thịnh Phát đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của các 

Hợp đồng tín dụng ký giữa OceanBank và Công ty cổ phần kim khí Hưng Thịnh Phát 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 Công ty cổ phần kim khí Hưng 

Thịnh Phát 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 để được giải đáp: 

 Mr Lê Đức Anh          Chức vụ: Phó trưởng phòng kinh doanh Khách hàng Doanh 

nghiệp - Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 

Số điện thoại: 0914.969.090      Email: anhld1@oceanbank.vn 

 Ms Trần Thị Quỳnh Anh          Chức vụ: Chuyên viên cao cấp phòng kinh doanh 

Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TM TNHH 

MTV Đại Dương. 

Số điện thoại: 0904.285.805      Email: anhttq@oceanbank.vn 

Trân trọng! 
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