
LBM: phản hồi Email của nhà đầu tư về thông 
tin liên quan đến cổ phiếu LBM 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng có văn bản phản hồi về những 
thông tin liên quan đến cổ phiếu LBM của nhà đầu tư có địa chỉ Email van.nguyen@sanyobm: 

    

Sau khi nhận được những ý kiến của Anh về việc những thông tin liên quan  đến cổ phiếu LBM 

. Trước tiên Công Ty chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm của  Anh  và xin được phản hồi một số 

nội dung như sau : 

1./ Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 41.355.600.000 đồng 

lên 85.000.000.000 đồng nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2008-

2010 (đã được thông qua ĐHĐCĐ ngày 12/04/2008)  trong đó tập trung chủ yếu cho các phương án, dự 

án đầu tư (do nhu cầu cung cấp các loại sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước). CTy đã thấy sự 

cần thiết và đã tiến hành thực hiện việc đầu tư các dự án trên từ đầu năm 2008 : 

 Đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy sứ Hiệp An tại Đức Trọng - Lâm Đồng với công suất 7.750 

tấn/năm sản phẩm sứ chịu nhiệt các loại và bột samốt. Trong đó 60% ÷ 80% sản phẩm sản xuất ra là 

dùng để xuất khẩu. Nhà máy mà Cty đang sản xuất các sản phẩm này hiện tại chỉ đáp ứng được 25 ÷ 

30 % nhu cầu của khách hàng nước ngoài. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 39.973.000.000 đồng. 

 Đầu tư mở rộng Xí nghiệp Bêtông Hiệp Lực nâng công suất từ 30 m3/h lên 90 m3/h, bao gồm cả thiết bị, 

xe máy đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến 7.950.000.000 đồng. Hiện tại trong TP Đalạt và các vùng lân 

cận chỉ có 01 trạm bétông thương phẩm, do đó trong nhiều thời điểm không đáp ứng đủ nhu cầu của 

khách hàng, mặc khác cần phải tăng cường thiết bị cho trạm để giảm thiểu rủi ro về chất lượng . 

 Đồng thời chuẩn bị và từng bước triển khai tiếp những dự án đầu tư giai đoạn 2009 -2010. Tổng đầu tư 

cho việc chuẩn bị các dự án này là 7.545.288.800 đồng . 

2./ Việc mua cổ phiếu Quỹ : Công Ty đã có kế hoạch thực hiện việc mua cổ phiếu Quỹ cũng với 

mục đích một phần bình ổn giá trên thị trường (cụ thể tháng 06/2008 Cty đã sử dụng nguồn thặng dư vốn 

mua vào 150.000 cổ phiếu quỹ). Công Ty sẽ có phương án thực hiện việc mua thêm khi cân đối được 

nguồn vốn . 

3./ Việc bán cổ phiếu: Do số lượng nhà đầu tư lên đến hơn 2000 cổ đông (tổ chức, cá nhân, trong 

và ngòai nước) nên việc quản lý số lượng bán ra trên thị trường  rất khó. Đối với cổ đông chiến lược số 

lượng bán ra cũng không lớn. Các cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, và cả là CBCNV CTy 

cũng đã có nhận thức, cân đối trong việc mua bán cổ phiếu LBM trên thị trường sao cho phù hợp. Riêng 

cá nhân Ông Lương Hùng Minh - Chủ Tịch HĐQT nắm giữ lượng cổ phiếu lớn cũng chưa bán . 

4./ Việc kinh doanh của CTy năm 2008 : Tòan bộ số liệu báo cáo 9 tháng đã được CBTT trên Sở 

GDCK và website của Cty. Theo nhận định kết quả năm 2008 cả về kế hoạch  DT, LN trước thuế CTy 

đạt kế hoạch (LN 10 tháng = 131% /KH  năm) 
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   Trong tình hình thị trường chung cũng có ảnh hưởng giá cổ phiếu, chúng tôi   mong  rằng các 

nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu LBM tin tưởng vào những cố gắng với mục tiêu đem lại quyền lợi cho 

các nhà đầu tư vào cổ phiếu  LBM của chúng tôi. 
                                            Trân trọng. 

 


