THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ
1. Khoản nợ đấu giá: toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Dolsure và Công ty
TNHH Thực phẩm sữa và nước giải khát Hanco tại Ngân hàng TMCP Á Châu (sau đây được
gọi là “Khoản nợ”)
 Tổng dư nợ của Khoản nợ tính đến ngày 29/09/2020 là: 88.922.499.823 đồng (Bằng chữ:
Tám mưới tám tỷ chín trăm hai mươi hai triệu bốn trăm chín mưới chín ngàn tám trăm hai
mươi ba đồng)
 Tài sản bảo đảm của Khoản nợ:

Bất động sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất 135 Tờ bản đồ
số 46, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP HCM

Bất động sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất 551 Tờ bản
đồ số 18, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP HCM

Động sản bao gồm: Hệ thống thiết bị đi cùng với công trình nhà xưởng & Dây chuyền
máy móc thiết bị sản xuất.
Động sản: Xe ô tô con nhãn hiệu Mazda CX-5 2WD AT

2. Người có Khoản nợ đấu giá: Ngân hàng TMCP Á Châu
Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tổ chức đấu giá Khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Cửu Long (Mekong Auction)
Địa chỉ:1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TPHCM
4. Giá khởi điểm: 74.883.550.358 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ, tám trăm tám ba triệu,
năm trăm năm mươi nghìn, ba trăm năm tám đồng)
5. Khoản tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
6. Phí mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Thời gian mua hồ sơ , tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/10/2020
đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2020.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 02/11/2020 đến 17 giờ 00
phút ngày 04/11/2020
9. Thời gian xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày
03/11/2020.
10. Ngày đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 06/11/2020
11. Địa điểm đấu giá: số 1034 Trường Sa, phường 12, quận 3, Tp.HCM.
12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)./.

