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Tp. Hd ChI Minh, ngày 29 tháng 4 nám 2022

KInh gCri: Các t chfrc dâu giá tài san
Can ct Lut Dá'u giá tài san nám 2016 và các van ban hwáng ddn thi hành,
Can ci Lut quán l, th dyng vo'n nhà nithc ddu tir vào san xuá't, kinh doanh tgi doanh
nghip nãm 2014 và các van ban hzthng dd'n thi hành,
Can cá Thông tw so' 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cia Bô Tirpháp ye' viêc hwó'ng dan

4a chQn to' ch&c ban do'u giá;
Can ci- Ght'ng thir thdm djnh giá so' 1471/03.22/DN/SGN/EXIIvIA ngày 25/03/2022 cüa
Cong ty Cdpho'n Thdm dfnh giá EXim;
Cán th Quylt djnh so' 110/NQ-HDQT ngày 20/04/2022 cüa Tdng Cong ty Cd phdn Phong
Phz ye' vic chuye2n nhu'crng co' phdn do Tdng Cong ty Cd phdn Phong Phi ndm giü tgi COng ty
Cdphd'n Thiro'ng mi Djch vy Thun Phi.
Nay, Tng Cong ty C phAn Phong Phü thông báo lira chn t chtrc du giá tài san, ci
th nhu sau:
TO N CC
cO P1
1. Ngirôi có tài san t1u giá:
PHON(
Tng Cong ty C phn Phong Phü
Dja chi: 48 Tang Nhn Phü, Khu ph 3, Phung Tang Nhon Phü B, Thãnh ph ThU DUe,
Thành ph6 H ChI Minh.
2. Ten tài san và giá khô'i dim cüa tãi san du giá: 1.065.000 c phn cUa Tng COng ty
C phn Phong PhU tai Cong ty CP Thuang mai Djch vi Thun PhU.
Giá khOi dim: 27.690.000.000 dng tllang Ung vOi 26.000 dng!cô phn.
3. Tiêu chi liya chçn to chfrc dâu giá tài san:
a. Cci sU 4t chit, trang thit bj cn thit bão dam cho vic du giá di vâi loji tài san du
giá;
b. Phucing an dAu giá khã thi, hiu qua;
c. Nang 1irc, kinh nghim và uy tin cUa t chUc du giá tài san;
d. ThU lao djch vi du giá, chi phi du giá tài san phU hcip;
e. Co ten trong danh sách các t chUc dAu giá tài san do Bô Tix pháp cOng b;
f. Dng th?yi, các &m vj t churc du giá phãi dáp Ung các diu kiên sau:
- T chUc du giá phãi có näng hje, kinh nghim lien quan dn vic dAu giá thoái van,
Cii th t chUc du giá phãi CO kinh nghim du giá tài san trnYng tii vâ cO quy trInh cthu
giá cit th lien quan dn vic dAu giá thoái vn c phn;
- Trong 02 (hai) näm 1in k dã t6 churc du giá thành It nht 05 (näm) cuc du giá
thoái van.

4. Thành phãn h so': H s nang 1irc cüa t chirc du giá; Biu phi dtu giá; Bang tir chm
dim theo tiêu chI ti Ph%1 1iic I ban hânh kern theo Thông ttr s 02/2022/TT-BTP ngãy
08/02/2022 cüa Bô Tu pháp huàng dn 1%ra ch9n th chirc ban d&u giá; cac h sci khác lien
quan chtrng minh näng hrc cüa t chrc Mu giá.
5. Thô'i gian, dla dim np hi so' dàng k3i' tham gia to chtrc dâu giá:
a. Thñ gian np h s dang k tham gia t6 chrc du giá: Trong vông 03 (ba) ngày lam
vic k tir ngày ra thông báo 1ira chQn th chüc dâu giá tài san.
b. Dja dim np h sc dang k tham gia t chüc dAu giá: T chirc dâu giá tài san np ho
sa dang k tham gia th chirc du giá ti Tng Cong ty C phn Phong Phü, dja chi: 48
Tang Nhn PhU, Khu ph 3, Phung Tang Nhan PhU B, Thành ph ThU Dirc, Thành
ph6 H ChI Minh.

Noinhn:
- Ctng thông tin din tCr v& du giá tài san;
- Website: http://www.phongphucorp.com!;
- Niém yet tai trii sâ Tong Cong ty CP Phong Ph(i;
- Lixu.
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