
Thông báo về mua chứng khoán phát hành 
thêm và tạm ứng cổ tức đợt II-2008 
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm và  tạm ứng cổ 

tức đợt II-2008 

  

Tên TCPH                     :           CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

Tên giao dịch                :           CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

Trụ sở chính                :           17B Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại                     :           063.3828127       Fax: 063.3830142 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán:       Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 

Mã chứng khoán:        LBM 

Loại chứng khoán:      Chứng khoán chuyển nhượng tự do 

Mệnh giá                       :           10.000 đồng 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2009 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2009 

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên 

Lý do và mục đích: 

1.             Tạm ứng cổ tức đợt II-2008 

-                Tỷ lệ thực hiện: 03 % trên mệnh giá (tương đương với 300 đồng/cổ phiếu) 

-                Ngày chi trả: 16 / 03 / 2009 

2.             Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu 

-                Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua) 

-                Tỷ lệ thực hiện: 100:93 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 93 

cổ phiếu mới phát hành thêm), số cổ phiếu mới phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. 

Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền (nếu có) và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu 

không mua hết sẽ được cộng thêm vào số lượng cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược. 

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.520 cổ phiếu, 

tương đương với 3.520 quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua  thêm : (3.520 x 93): 100 = 

3.273,60 CP làm tròn xuống thành 3.273 CP. Như vậy cổ đông A được đăng ký mua 3.273 CP. 

-                Giá phát hành: 12.000 (mười hai nghìn) đồng/CP 

-                Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng và chỉ được 

chuyển nhượng 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng quyền mua 

cho bên thứ ba. 

-                Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. 

-                Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Từ ngày 25/02/2009 đến ngày 20/03/2009. 

-                Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 25/02/2009 đến ngày 27/03/2009 

-                Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán 

+          Tên chủ tài khoản: Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 

+          Số TK: 641 10 00 0385 833 

+          Nơi mở TK: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng 



-                Địa điểm đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu : 

 +         Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản 

lưu ký chứng khoán. 

                         +             Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu 

xây dựng Lâm Đồng, 17B Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 

063.3828127, Fax: 063.3830142 

 
  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CHỦ TỊCH                         LƯƠNG HÙNG 
MINH (Đã ký) 

 

 


