
 

 

CÔNG BỐ 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 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 đầu tư Linh Phượng tại OceanBank - Khối 

KHDN như sau: 

- Thông tin khách hàng: 

 + Tên khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư Linh Phượng, sau đây gọi tắt là 

Công ty Linh Phượng. 

 + Giấy CNĐKKD số 0102062301 đăng ký lần đầu ngày 24/10/2006, đăng ký 

thay đổi lần 10 ngày 01/08/2013 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp. 

 + Người đại diện theo pháp luật: Bà Phùng Thị Diệp Linh. Chức vụ: Chủ tịch 

HĐQT 

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

 + Trụ sở theo Giấy CN ĐKKD: P105 Khu chung cư Đường Sắt, 35 Láng Hạ, 

Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. 

- Thông tin về khoản nợ vay được chào bán: 

 Tổng nghĩa vụ nợ của khoản vay theo HĐTD số 0651/2011/HĐTD-

OCEANBANK01 ký ngày 06/05/2011 là (số liệu tạm tính đến 1/7/2018) như sau: 

Chỉ tiêu Số tiền 

Gốc quá hạn           35,996,000,000  

Lãi quá hạn              2,061,770,889  

Phạt lãi quá hạn           25,897,224,596  

Phạt gốc quá hạn  83,582,712,000 

Tổng nghĩa vụ 147,537,707,485 

- TSBĐ của khoản nợ vay:  

 Tên tài sản: Tài sản hình thành trong tương lai là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài 

sản hình thành trên diện tích 8,489 ha dự án nhà ở sinh thái Park Royal tại xã Hòa Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do Công ty CP Đầu tư Linh Phượng làm chủ đầu tư.  

 Giấy tờ tài sản: Đã có giấy CNQSD đất, chưa sang tên Công ty. 

 Địa chỉ tài sản: dự án nhà ở sinh thái Park Royal tại xã Hòa Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 Chủ sở hữu tài sản: Công ty Cổ phần đầu tư Linh Phượng. 

- Thời gian dự kiến tiến hành chào bán: Trong tháng 07/2018 đến tháng 9/2018 

- Giá khởi điểm dự kiến: Tạm tính đến ngày 01/07/2018 là 147,537,707,485 đồng. 

- Tiền đặt cọc: 5% giá trị khoản nợ. 



 

 

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

360 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

- Lý do xử lý nợ: 

 Công ty Cổ phần đầu tư Linh Phượng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Hợp đồng tín 

dụng đã ký giữa OceanBank và Công ty Linh Phượng 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 Linh Phượng vẫn 

không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ trả nợ. 

 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 theo địa chỉ sau để được giải đáp: 

1. Mr. Lê Đức Anh - Chức vụ: Phó trưởng Phòng KD KHDN - Khối KHDN - 

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 

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

2. Ms. Trần Thị Quỳnh Anh - Chức vụ: Chuyên viên cao cấp Phòng KD KHDN - 

Khối KHDN - Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 

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

Trân trọng! 
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