
CÕNG TY TNHH MTV TG PHARMA CỌNG HÒA XÃ HỌ, CHÚ HGHÌA Vl f TN A M
ĐỘC lặp -  Tự do  -  Hạnh phúc

Số: 19.16/TB-TGP
Tiên Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v bán đấu giả tài sàn

Công ty TNHH MTV TG PHARMA hiện đang có nhu cầu bán đấu giá tài 
sản như sau:

1. Thông tin tài sản
Theo Giấy chứng nhận đàng ký xe ô tô số 000612 biển số 63A.006.18 d O ỵ 0 Ị j} i i  

Công an tình Tiền Giang cấp ngày 11/02/2012, như sau: CÒNG -1
-  Nhãn hiệu: FORD ; Loại xe: ồtô con ; Màu sơn: G h i-v à n g -đ e rp h n ^ ^ i

xám Y \ tG
-  Năm sản xuất: 2006 số chỗ ngồi: 07 chố;
-  Số loại: EVEREST; Dung tích: 2499;
- Biển kiểm soát. 63A.006.18

2. Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu.
3. Giá Khởi Điểm: 180.000.000 VND (Mót trăm tám mươi triéu

đồng). Giá đã bao gôm thuê GTGT.
4. Giá Mua: tói thiểu bằng Giá Khởi Điém.
5. Tiền đặt trước

a. Người Tham Gia Đấu Giá phải đăt trước 27.000,000 VND/xe (Hai 
mươi bảy triẻu đỏng).

b. Thủ tục nộp tiền đặt trước

-  Người Tham Gia Đấu Giá là cá nhân: (i) bản sao có chứng thực 
của cơ quan nhà nước có thẩm qụyền (trong vòng 03 tháng)- 
hoặc bản sao có kèm bản chính đối chiếu của Giấy CMND/HỘ 
chiếu còn hiệu lực; và/hoặc (iii) bản chinh Giấy ủy quyền trong 
trường hợp được ủy quyền.

- Ngưỏ'i Tham Gia Đấu Giã là tổ chức: (ị) bản chính Giấy giới thiệu 
hoặc Giấy ủy quyền và (ii) bản sao cỏ chứng thực của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền (trong vòng 03 thảng) hoặc bản sao co 
kèm bán chinh đôi chiếu của Giấy CMND/Hộ chiếu còn hiệu lưc 
của người nộp tiền đặt trước.

6. Thỏi hạn, địa điểm xem tài sản, nhận hồ sơ đăng kỷ tham gia, tổ chức



a. Các cá nhân, tỗ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ như sau:
-  Liên hệ xem tài sản: Công ty TNHH MTV TG Pharma Địa chỉ: 

436A Nguyễn Thị Thập,Phường 6,Mỹ Tho,Tiền Giang; điện thoại: 
0939.063.880 gặp Thùy Linh

- Liên hệ Hồ sơ đăng ký tham gia: Phòng Kế toán - Công ty TNHH 
MTV TG Pharma; Địa chĩ:436A Nguyên Thị Thập,Phường 6,Mỹ 
Tho ,Tiền Giang; điện thoại: 0939063880 gặp Thùy Linh

-  Liên hệ về các quy định liên quan: Phòng kế toán Công ty
b. Thời hạn xem tài sản và gửi Hồ sơ đăng ký tham gia: kẻ từ ngày ra 

thông báo đến trước 09 giờ 30 ngày 28/12/2016.

c. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 28/12/2016 
tại trụ sở Công ty TNHH MTV TG Pharma Địa chỉ: 436A Nguyên 
Thị Thập,Phường 6,Mỹ Tho,Tiền Giang




