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THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 

Căn cứ quy định của pháp luật về việc bán nợ; 

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ đấu giá đã ký giữa OceanBank và Trung tâm dịch vụ 
đấu giá tài sản. 

 

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ  

để thu hồi nợ như sau: 

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2, phố 

Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.  

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 

- Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long (tên cũ: 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và dịch vụ Đại Dương Xanh) (Công ty Pegasus) phát sinh 

theo hợp đồng tín dụng số 0036/2014/HĐTD1-OCEANBANK.HOISO ngày 

08/09/2014 và các phụ lục hợp đồng kèm theo giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại 

Dương (tên cũ là Ngân hàng TMCP Đại Dương) và Công ty Pegasus.  

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển giao 

quyền và nghĩa vụ góp vốn tại dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng và quản lý 

sau đầu tư Cụm công nghiệp Bình Phú” được chấp thuận chuyển đổi thành dự án đầu tư 

xây dựng và khai thác kinh doanh “KDT Văn Minh” số 06/2014/HĐCGQGV ngày 

12/08/2014 giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh và Công ty 

TNHH MTV Mika.    

- Giá khởi điểm (tạm tính đến ngày 12/04/2019) là: 858.285.730.355 đồng (Bằng 

chữ: Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi nghìn, 

ba trăm năm mươi lăm đồng). 

- Tiền đặt trước: tối thiểu 5% giá trị khoản nợ   

4. Thời gian chào bán: Từ tháng 3/2019  

5. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản: Số 2, phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.    

6. Phương thức, hình thức đấu giá:  

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hồ sơ khoản nợ 
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xấu và thực trạng tài sản đảm bảo khoản nợ xấu cho khách hàng xem. 

- Hình thức đấu giá: Theo quy định của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.  

- Lý do xử lý nợ: 

+ Công ty Pegasus đã vi phạm Hợp đồng tín dụng đã ký với Oceanbank. Vì vậy, 

các khoản vay nêu trên đã bị chuyển nợ quá hạn tại OceanBank 

+ 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 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 theo thông tin sau: 

1. Mr. Lê Đức Anh – Chức vụ: Trưởng trưởng phòng kinh doanh KHDN – Khối 

KHDN – Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 

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

2. Ms Đỗ Thị Bích Ngọc – Chức vụ: Chuyên viên phòng kinh doanh KHDN – Khối 

KHDN – Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. 

           Số điện thoại: 0988.838.160  Email: ngocdtb1@oceanbank.vn 

  


