
 

 

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: 

1. Thông tin khách hàng 

- Tên khách hàng: Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Tài sản Tràng An (Sau 

đây gọi tắt là “Công ty Tràng An”) 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2700666688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 18/03/2013, thay đổi lần thứ 05 ngày 16/12/2016.  

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Lê Mạnh Linh – Chức danh: Chủ tịch 

kiêm Giám đốc Công ty 

- Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội. 

2. Thông tin về khoản nợ được bán đấu giá 

 Khoản nợ xấu của Công ty Tràng An phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 

0034/2014/HĐTD1-OCEANBANK.AUCO  ngày 10/09/2014 và các phụ lục hợp đồng 

kèm theo giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (tên cũ là Ngân hàng TMCP 

Đại Dương) – Chi nhánh Thăng Long và Công ty Tràng An. 

3. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu như sau 

- Tài sản cầm cố theo hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá số 2308/2016/HĐCC-

OCEANBANK.AUCO ngày 23/08/2016 giữa Ngân hàng Thương mại TNHH MTV 

Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long và Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Tài sản 

Tràng An là toàn bộ 4.047.858 cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Bắc 

thuộc sở hữu của Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tài sản Tràng An.  

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

5. Mức giá khởi điểm (là toàn bộ nghĩa vụ của Khách hàng tạm tính đến ngày dự 

kiến bán đấu giá): 483.371.622.375 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi ba tỷ, ba 

trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, ba trăm bảy mươi năm đồng) 

6. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp 

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

Thành phố Hà Nội. 

7. Thời gian dự kiến tiến hành bán đấu giá phiên đầu tiên: 14/09/2018 

8. Lý do xử lý nợ:  

- Công ty Công ty Tràng An đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của Hợp đồng tín dụng số  



 

 

0034/2014/HĐTD1-OCEANBANK.AUCO  ngày 10/09/2014 nên toàn bộ khoản vay 

đã bị chuyển sang nợ quá hạn từ 31/12/2014 

- 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 Tràng An vẫn không 

thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ. 

 Vậy OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng các 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 theo thông tin sau: 

 

Ông: Nguyễn Xuân Hùng 

Chức vụ: PGĐ Khách hàng doanh 

nghiệp - Ngân hàng TM TNHH MTV 

Đại Dương – PGD Âu cơ 

ĐT: 0913.101.988 

Email: hungnx@oceanbank.vn 

Ông: Hoàng Tiến Hưng 

Chức vụ: CVKD - Phòng Khách hàng 

doanh nghiệp - Ngân hàng TM TNHH 

MTV Đại Dương – PGD Âu Cơ 

ĐT: 0971.886.948 

Email: hunght@oceanbank.vn 

  Trân trọng! 


