THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ
Căn cứ quy định của pháp luật về việc xử lý TSBĐ;
Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0033/2014/HĐTD01-OCEANBANK.HOISO ký ngày
20/08/2014 giữa OceanBank và Công ty CP đầu tư Victor;
Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 0033/2014/HĐTC-OCEANBANK và
0033.01/2014/HĐTC-OCEANBANK ký ngày 20/08/2014 giữa OceanBank và Công ty
CP đầu tư Victor;
Căn cứ vào quyết nghị số Quyết nghị số 36C/2018/QN-HĐXLN ngày 10/8/2018 của
Hội đồng xử lý nợ về việc xử lý khoản nợ của Công ty CP đầu tư Victor;
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ
của Công ty CP đầu tư Victor tại OceanBank – Khối KHDN như sau:
- Thông tin khách hàng:
+ Tên khách hàng: Công ty CP đầu tư Victor (Tên cũ: Công ty CP bất động sản
Victory)
+ Giấy CNĐKKD số 0106013528 đăng kí thay đổi lần thứ 4 ngày 23/10/2014
+ Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Hòa Trinh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
+ Trụ sở theo Giấy CNĐKKD: 73 – Lê Văn Lương – Quận Thanh Xuân – Hà
Nội.
- Thông tin về tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP đầu tư Victor (tên cũ:
Công ty CP bất động sản Victory, sau đây gọi tắt là công ty Victor) phát sinh theo Hợp
đồng tín dụng số 0033/2014/HĐTD-OCEANBANK.HOISO ngày 20/8/2014 giữa Ngân
hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương)
với công ty Victor.
+ Tài sản đảm bảo cho khoản nợ: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển
giao quyền và nghĩa vụ góp vốn đầu tư vào “Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho
thuê, dịch vụ công cộng và nhà ở” tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội.
+ Địa chỉ tài sản: Khu Tam giác điện tử, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội (ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương).
+ Chủ sở hữu Dự án: Công ty CP đào tạo và xây lắp điện Hà Nội.
- Giá khởi điểm dự kiến: 107.538.072.019 đồng (Một trăm linh bảy tỷ, năm trăm
ba mươi tám triệu, không trăm bảy mươi hai nghìn, không trăm mười chín đồng).
- Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 21/02/2019 đến ngày
26/02/2019 tại trụ sở Trung tâm đấu giá, địa chỉ: số 2 phố Quang Trung – phường Yết
Kiêu – quận Hà Đông – TP Hà Nội.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đảm bảo khoản nợ: Ngày 26/02/2019 tại địa chỉ
của tài sản đảm bảo.
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- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2019 đến ngày 27/02/2019,
tiền bán hồ sơ là 500.000đồng/hồ sơ.
- Thời gian, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2019 đến ngày
26/02/2019 tại Trụ sở Trung tâm đấu giá.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/02/2019
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 28/02/2019.
- Địa điểm tham khảo hồ sơ mời đấu giá, cấp hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ
sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch
vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 – Phố Quang Trung – Phường Yết Kiêu – Quận Hà
Đông – Hà Nội.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hồ sơ khoản nợ
và thực trạng tài sản đảm bảo khoản nợ cho khách hàng xem.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.
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 Đức Anh, Chức vụ: Trưởng Phòng kinh
doanh KHDN – Khối KHDN, ĐT: 0914.969.090 để được giải đáp.
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