THÔNG BÁO BÁN TÀU BIỂN

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) bán một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty,
hiện đang khai thác, cấp tàu không hạn chế. Chi tiết như sau:

Tên tàu: Morning Star

Hô hiệu: XVAQ, IMO: 8222006

Loại tàu: Tàu hàng rời

Năm đóng/ Nơi đóng: 1983/ Nhật Bản

Trọng tải/ Dung tích: 21.353 DWT/11.894 GT Cảng đăng ký /Đăng kiểm: Hải Phòng /VR
Chiều dài/ Chiều rộng: 152,60/24,00 mét

Máy chính: Mitsubishi- Sulzer 6RLB56

Mớn nước: 9,71 mét

Trọng lượng tàu không: 5.200 (LWT)

- Giá khởi điểm bán theo nguyên trạng tương đương 1.820.000 USD (Một triệu tám trăm hai
mươi nghìn Đô la Mỹ chẵn) đã bao gồm VAT, được thanh toán bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra
do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải Phòng) công
bố tại thời điểm thanh toán.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: tương đương 273.000 USD (Hai trăm bảy mươi ba nghìn
Đô la Mỹ chẵn) được quy đổi theo tỷ giá bán do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi
nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải Phòng) công bố tại thời điểm chuyển tiền.
- Hồ sơ đấu giá được cung cấp trong giờ làm việc từ ngày 17/6/2013 đến hết ngày 24/6/2013
tại P. Kế hoạch Đầu tư - Vosco. Phí hồ sơ là: 500.000đ/bộ và không hoàn lại sau khi nhận hồ sơ.
- Xem tàu: Liên hệ với Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.
- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và chuyển tiền đặt trước từ 8h00 ngày 17/6/2013 đến 17h00 ngày
24/6/2013
- Mở đấu giá: dự kiến 08h30 ngày 25/6/2013 tại trụ sở Vosco số 215 Lạch Tray, Ngô Quyền,

