PHIẾU 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 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 TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Sơn tại OceanBank – Chi
nhánh Thái Bình như sau:
-

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.
-

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh

Thái Bình.
-

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:
+ Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng

Sơn phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 003/2011/HĐTD1-OCEANBANK 07 ngày
09/03/2011 và các phụ lục kèm theo giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (tên
cũ là Ngân hàng TMCP Đại Dương) – Chi nhánh Thái Bình và Công ty TNHH Thương
mại dịch vụ Hồng Sơn.
+ Tài sản bảo đảm của khoản nợ vay:


Tài sản 01: Tên tài sản: Tàu Thái Bình 35 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu
biển Việt Nam số VN -3450- VT ngày 28/06/2012. Chủ sở hữu: Công ty
TNHH TMDV Hồng Sơn. Chiều dài lớn nhất: 79,99m; chiều rộng 12,60m;
chiều cao mạn: 6,48m; mớn nước: 5,30m



Tài sản 02: Tên tài sản: Tàu Thái Bình 36 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu
biển Việt Nam số VN -3258- VT ngày 30/03/2011. Chủ sở hữu: Công ty
TNHH TMDV Hồng Sơn. Chiều dài lớn nhất: 79,99m; chiều rộng 12,60m;
chiều cao mạn: 6,48m; mớn nước: 5,30m

-

Thời gian dự kiến chào bán: Ngày 21/03/2019

-

Mức giá khởi điểm chào bán: Số tiền bằng tổng nghĩa vụ của khoản vay (số tạm

tính đến ngày 21/03/2019) là 68.555.520.631 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, năm
trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn, sáu trăm ba mươi mốt đồng./.)
-

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

Lý do xử lý nợ:
+ Công ty TNHH TM DV Hồng Sơn 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 TM DV Hồng Sơn
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 để được giải đáp:
- Mr. Lý Ngọc Minh - Chức vụ: Giám đốc OceanBank – Chi nhánh Thái Bình
Số điện thoại: 0983.293.399
-

Email: minhln2@oceanbank.vn

Mr. Hoàng Tuấn Khanh - Chức vụ: Phó Giám đốc OceanBank – Chi nhánh Thái
Bình. Số điện thoại: 0904.185.686

Email: khanhht1@oceanbank.vn
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