
LBM: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (MCK: LBM) công bố nghị quyết Hội 
đồng Quản trị Công ty. 
  

   Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ: 

•       Mục đích phát hành: 

       - Tăng vốn điều lệ từ 41.355.600.000 đồng lên 85 tỷ đồng nhằm thực hiện đầu tư các dự án: 

        Đầu tư mở rộng Nhà máy sứ Hiệp An: Công suất 7.750 tấn; Vốn đầu tư dự kiến : 
39.973.000.000 đồng 

        Đầu tư mở rộng Trạm trộn bêtông Hiệp Lực: Công suất 50.000m3; Vốn đầu tư dự kiến 
: 7.951.000.000 đồng. 

   - Đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai các dự án tiếp theo: 

        Di dời và nâng cấp Nhà máy cao lanh Trại Mát. Vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng. 

        Đầu tư dây chuyền chế biến cao lanh vàng tại Xí nghiệp Hiệp Tiến. Vốn đầu tư dự kiến 
12 tỷ đồng. 

        Đầu tư dây chuyền chế biến cát tại Xí nghiệp Hiệp Tiến. Vốn đầu tư dự kiến 05 tỷ đồng. 

        Tìm kiếm và mở rộng vùng nguyên liệu cao lanh, bentonite, sét, đá ... Vốn đầu tư dự 
kiến 15 ÷ 20 tỷ đồng. 

        Đầu tư chiều sâu và nghiên cứu sản phẩm mới. Vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng. 

        Đầu tư thiết bị và phần mềm quản lý. Vốn đầu tư dự kiến 01 tỷ đồng. 

        Bổ sung vốn kinh doanh khoảng 05 tỷ đồng. 

•     Tổng số cổ phần phát hành: 4.364.440 cổ phần (Bốn triệu ba trăm sáu mươi bốn ngàn bốn trăm 

bốn mươi cổ phần) 

•    Số lượng và giá phát hành cho từng đối tượng: 

     - Cổ đông hiện hữu: 3.587.004 CP; Giá phát hành : 12.000đ/CP. 

     - Người lao động trong Công ty: 199.278 CP ; Giá phát hành: 13.000đ/CP. 

     - Đối tác chiến lược: 578.158 CP; Giá phát hành thấp nhất: 17.000đ/CP. 

•    Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý 4/2008 

- Thông qua Quy chế phân phối cổ phần cho người lao động và danh sách người lao động được lựa 
chọn mua cổ phần trong đợt phát hành. 

- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng. 

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét và quyết định chọn đối 
tác chiến lược để chào bán 578.158 CP. 

- Nhất trí thông qua Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty LBM tại các doanh nghiệp. 

- Mức tạm ứng cổ tức kỳ 1/2008 là 09% (chín phần trăm). Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tạm 
ứng cổ tức kỳ 1/2008 giao Tổng giám đốc điều hành quyết định. 
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