
1 
 

 
PHIẾU CÔNG BỐ 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 các 
khoản nợ của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long (trước đây là Công ty TNHH MTV 
Đầu tư và dịch vụ Đại Dương Xanh) tại OceanBank để thu hồi nợ như sau: 
1. Thông tin khoản nợ của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long 
a. Thông tin khách hàng 

- Tên khách hàng: Công ty TNHH Pegasus Thăng Long. 
- Đăng ký kinh doanh số: 0106240756 – Đăng ký lần đầu ngày 25/7/2013, Đăng ký 

thay đổi lần 5 ngày 05/06/2018. 
- Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Trí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 
- Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Minh Hương – Chủ tịch Công ty 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản. 

b. Thông tin về tài sản đảm bảo của khoản vay 
- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất và tài 

sản hình thành trong tương lai tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 10, địa chỉ Phường 
2, quận Tân Bình, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 829949 (số vào sổ cấp GCN: 
CT25282). Cụ thể như sau: 
+ Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 10, diện tích 3.115,6m2, hình 

thức sử dụng: riêng, mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (xây 
dựng khách sạn, văn phòng cho thuê), thời hạn sử dụng: đến ngày 01/8/2058, 
nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo Quyết 
định số 3310/QĐUBND ngày 01/8/2008 và Quyết định số 3720/QĐUBND 
ngày 04/8/2012). 

+ Tài sản hình thành trong tương lại: Một phần dự án Sài Gòn Airport Plaza bao 
gồm toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 10, địa chỉ 
Phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 829949 (số vào 
sổ cấp GCN: CT25282). 

- Chủ sở hữu tài sản: Dự án Sài Gòn Airport thuộc sở hữu Công ty cổ phần Khách 
sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH). 
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2. Thông tin chung về bán đấu giá khoản nợ 
- Phương án xử lý nợ: Bán đấu giá thông qua Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản. 
- Mức giá khởi điểm lần 2: 304.015.686.943 VND (Bằng chữ: Ba trăm lẻ bốn tỷ 

không trăm mười lăm triệu sáu trăm tám mươi sáu ngàn chín trăm bốn mươi ba 
đồng). 

- Địa bàn đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản – Sở tư pháp TP Hà Nội. 
Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội. 

- Thời gian dự kiến tiến hành bán đấu giá phiên thứ 2: Ngày 15/05/2019. 
- Lý do xử lý nợ:  

+ Công ty TNHH Pegasus Thăng Long đã vi phạm hợp đồng tín dụng số 
0012/2014/HDDTD-OCEANBANK.CNSAIGON ngày 11/7/2014. Vì vậy, các 
khoản vay nêu trên đã bị chuyển nợ quá hạn tại Ngân hàng TM TNHH MTV 
Đại Dương. 

+ 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 TNHH 
Pegasus Thăng Long 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: Ms Trần Lưu Vũ Nghi; Chức vụ: Giám đốc CN Sài 
Gòn; SĐT: 0909382468 và Ms Lê Thanh Hà; Chức vụ: Phó Giám đốc KHDN – CN Sài 
Gòn; SĐT: 0982464984 để được giải đáp. 

Trân trọng! 


