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V/v Thong báo lra chQn td chic
ddu giá tài san

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

Kinh gui: Các t chtrc dan giá tài san
Can ci Lut DO'u giá tài san nám 2016 và các van ban huáng dd'n thi hành;
Can cá Lut quán l, th dyng vdn nhà nu'ác dcu tu' vào san xut, kinh doanh tai doanh
nghip nám 2014 và các van ban hzthng dn thi hành;
Can ci ThOng tu sd 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 cza Bó Tu' pháp v vic hu'O'ng
ddn ly'a chQn td ch'c ban ddu giá;
C'án ci C'hz'rng thu thdm djnh giá sd 1472/03.22/DN/SGN/EXIMA ngày 25/03/2 022 ca
C'Ong ty Cd phn Thdm djnh giá E Xim;
Gän cz Quylt d.inh sd 111/NQ-HDQT ngày 21/4/2022 ca HDQT Tdng C'Ong ty c'd
phá'n Phong Phi v vic thoái toàn b5 vdn do Tdng COng ty C'dphn Phong Phz nm gffi'
t4i Cong ty C!d phdn Ddu tu' Phát tridn Thuan Phz Lang Co.
Nay, Tng Cong ty C phn Phong Phü thông báo 1ra ch9n t chirc dtu giá tài san,
cii th nhu sau:
1. Ngir&i có tài san dan giá:
Tng Cong ty c6 phn Phong Phü
Dja chi: 48 Tang Nhcm Phü, Khu ph 3, Phix&ng Tang Nh(m Phü B, Thành ph6 Thu Dixc,
Thành pM H Chi Minh.
2. Ten tài san và giá khô'i dim cüa tài san du giá: 729.920 c phân cUa Tng Cong ty
C phn Phong Phü ti Cong ty C phn DAu Tis Phát Trin Thun Phü Lang Co.
Giá khô'i dim: 18.248.000.000 dng ti.ro'ng 1mg vâi 25.000 dng/c6 phn.
3. Tiêu chI lira chçn t ch.rc du giá tài san:
a. Cor sâ vt chit, trang thit bj cn thit báo dam cho vic dAu giá d6i vâi loi tài san
du giá;
b. Phi.rorng an du giá khâ thi, hiu qua;
c. Nang lirc, kinh nghim và uy tin cüa t chlrc du giá tài san;
d. Thu lao djch vi du giá, chi phi du giá tài san phü hçip;
e. Co ten trong danh sách các t ch1mc du giá tài san do B Tii pháp cong bô;
f. Ding thai, các dcin vj t chlrc du giá phãi dáp 1mg các diu kiin sau:
- T chlrc dAu giá phâi có nang lirc, kinh nghim lien quan dn vic du giá thoái
vn, cii th t chlrc du giá phãi có kinh nghim du giá tãi san tuong tr và Co quy
trinh du giá c th lien quan dn vic du giá thoái vn c phn;
- Trong 02 (hai) näm lin k dã t chlrc dAu giá thành It nht 05 (nãm) cuc du giá
thoái vn.

4. Thành phn ho so: H so näng lirc cüa th chtrc dAu giá; Biu phi du giá; Bang tr
chAm dim theo tiêu chi tai Phij 1iic I ban hành kern theo Thông tix s 02/2022/TT-BTP
ngày 08/02/2022 cüa Bô Tu pháp huàng dn Iira chçn t chirc ban du giá; các h so
khác lien quan chirng minh näng 1rc cüa t chirc dAu giá.
5. Thôi gian, dja dim flop ho sr däng k tham gia t chuc du giá:
a. Thai gian np h so dang k tham gia t chtrc Mu giá: Trong vOng 03 (ba) ngày
lam vic k tr ngày ra thông báo l%ra chçn t chfrc du giá tài san.
b. Dja dim np h so däng k tham gia t ch.'rc dAu giá: T chrc du giá tài san nQp
h so dãng k tham gia th chrc du giá tai Tang Cong ty C phAn Phong Phü, dja
chi: 48 Tang Nhon Phü, Khu ph6 3, Phtr&ng Tang Nhon Phü B, Thành ph Thu
Duc, Thành ph H ChI Minh.

Noi niqin:
- Cng thông tin din tCr v du giá tài san;
- Website: http://www.phongphucorp.com/;
- Niêm yet ti trV sâ Tong Cong ty CP Phong PhU;
- Liiu.

