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THÔNG BÁO 
 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 

các tổ chức tín dụng; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất Nghị định của Chính phủ về giao dịch bảo đảm số 8019/VBHN-BTP 

ngày 10/12/2013; 

Căn cứ Hợp đồng thế chấp CLO.BĐDN.95.050515 ngày 07/5/2015 và Hợp đồng thế chấp số 

CHL.BĐDN.02.031111/TT ngày 03/11/2011 ký giữa Ngân hàng TMCP Á Châu (sau đây gọi là ACB) và 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phúc An (sau đây gọi là Công ty Phúc An), được đăng ký giao dịch 

bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 08/5/2015 và 04/11/2011; 

Căn cứ Thông báo thu hồi nợ trước hạn của ACB ngày 16/6/2018 đối với tất cả các khoản vay của 

Công ty Phúc An;  

Căn cứ vào tình hình khoản vay của Công ty Phúc An; 

Ngày 28/5/2019, ACB đã có Công văn số 1664/CV-QLN.19 đề nghị Công ty Phúc An bàn giao 

toàn bộ tài sản thế chấp là hệ thống máy móc thiết bị được quy định trong các Hợp đồng thế chấp nêu 

trên cho ACB để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, 20/6/2019, Công ty Phúc An chỉ bàn giao một phần tài sản 

thế chấp. 

Nay, ACB thông báo đến Công ty Phúc An và các bên liên quan về việc ACB quyết định tiến hành 

thu giữ và xử lý toàn bộ tài sản thế chấp còn lại để đảm bảo thu hồi nợ vay. Tài sản thế chấp được thu 

giữ theo thông báo này gồm có: 

1. Hệ thống máy cắt, tách vỏ hạt điều model: SM500 cùng các phụ kiện. 

2. Máy chọn màu nông sản ANCOO 60 LD. 

Hiện tại, các hệ thống máy móc nêu trên đang được để trong khuôn viên nhà xưởng tại địa chỉ: 285 

Tổ 4, Suối Tân, khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nhà xưởng này 

đang được Công ty Phúc An thế chấp cho BIDV – CN Gia Định,.  

Lý do xử lý tài sản thế chấp: Kể từ khi các khoản vay của Công ty Phúc An bị chuyển nợ quá hạn, 

mặc dù ACB đã nhiều lần tạo điều kiện hỗ trợ và Công ty Phúc An tuy có đưa ra các phương án giải 

quyết nợ vay nhưng vẫn không thực hiện đúng cam kết trả nợ. Việc thu giữ tài sản thế chấp được thực 

hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và phù hợp với quy định pháp luật. 

Vì vậy, ACB đề nghị Công ty Phúc An cử người đại diện có thẩm quyền có mặt đúng thời gian, 

địa điểm nêu trên và hợp tác thực hiện. 

- Thời hạn thu giữ tài sản: Dự kiến bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2019. 

-  Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản: 285 Tổ 4, Suối Tân, khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

Đồng thời, ACB thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được biết và có biện pháp hỗ 

trợ hoặc phối hợp với ACB thực hiện thủ tục thu giữ tài sản thế chấp theo đúng quy định pháp luật. 


