
 

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 Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại OceanBank, cụ thể như sau: 

- Thông tin khách hàng: 

+ Tên khách hàng: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) 

+ Trụ sở chính: Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

+ Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng Giám đốc. 

+ Theo Đăng  ký kinh doanh số 0100104595 đăng kí lần đầu ngày 07/07/2010, 

đăng kí thay đổi lần 3 ngày 04/04/2014.  

+ Vốn điều lệ: 10.693.000.000.000 VND.  

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng biển, dịch vụ 

hàng hải … 

- Đơn vị tổ chức 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, địa điểm mở cuộc đấu giá: Ngày 27/11/2017 tại Trụ sở Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. 

- Mức giá khởi điểm:  

 + Giá khởi điểm tạm tính tại ngày 09/11/2017 là 432.913.874.316,44 VND 

tương đương với 65% Tổng dư nợ gốc là 299.779.332.844 đồng và 16.299.880,38 

USD. 

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

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

- Tiền đặt trước: 43.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ đồng). 

- 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 từ ngày 10/11/2017 đến 23/11/2017. 

- 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 đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của các Hợp đồng tín dụng ký giữa 

OceanBank và Vinalines 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: Mr Lê Thanh Hà; Chức vụ: Chuyên viên Khối 

KHDN - SĐT: 0985.687.007 để được giải đáp. 

   Trân trọng! 


