
 
 

 
PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN  

THAY ĐỔI THỜI GIAN BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 
 

 Căn cứ quy định của pháp luật về việc bán nợ;  
 Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá đã ký giữa OceanBank và Trung tâm dịch vụ 
đấu giá tài sản. 
  

 Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 nay Ngân hàng TM TNHH 
MTV Đại Dương thông báo gia hạn thời gian bán đấu giá khoản nợ Công ty Cổ phần 
Trò chơi Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc và sửa đổi các nội dung như sau:   
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí 

Minh 
2. Thời gian, địa điểm bán/nộp hồ sơ tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu 

giá: Từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 21/04/2020 trong giờ hành chính tại số 
19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. 

3. Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp là tương đương 20% so với giá 
khởi điểm vào tài khoản của Trung tâm trong thời hạn 03 ngày làm việc trước 
ngày mở cuộc đấu giá (ngày 21/4/2020, 22/4/2020 và ngày 23/4/2020). Tiền đặt 
trước được gửi vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ 
Chí Minh số: 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi 
nhánh Trung tâm. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển 
thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua 
bán tài sản đấu giá. 

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày 
21/04/2020, 22/04/2020 và ngày 23/04/2020 (trong giờ hành chính) trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác. 

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 21/04/2020 
liên hệ Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Sài 
Gòn – Phòng Giao dịch Tân Bình. 

6. Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14h30 ngày 24/4/2020  (nếu không có khách 
đăng ký mua Trung tâm sẽ thông báo sau). 

 OceanBank xin thông báo tới các bên có liên quan và công chúng các nội dung sửa 
đổi như 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 Nguyễn Đăng Hưng. Chức vụ: Giám đốc PGD Tân Bình;  
Số điện thoại: 0968 283 968;  Email: hungnd1@oceanbank.vn  

- Mr Hà Nguyên Lâm; Chức vụ: Giám đốc KHDN-PGD Tân Bình;  
Số điện thoại: 0909 199 156; Email: lamhn@oceanbank.vn 

 Trân trọng! 


