
LBM: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công 
chúng 

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 371/UBCK-GCN   
do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/01/2009) 

  

1-            Tổ chức phát hành          :           CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

2-            Địa chỉ trụ sở chính        :           số 17B Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

3-            Điện thoại                         :           063.3828127                Fax: 063.3830142 

4-             Cổ phiếu chào bán         : 

-          Tên cổ phiếu            :           Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu  Xây dựng Lâm Đồng 

-          Mã giao dịch             :           LBM tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

-          Loại cổ phiếu           :           Cổ phiếu phổ thông 

-          Mệnh giá                   :           10.000 (mười nghìn) đồng 

-          Số lượng đăng ký chào bán ra công chúng: 3.928.774 (ba triệu chín trăm hai mươi tám nghìn bảy 
trăm bảy mươi bốn) cổ phiếu, trong đó: 

+      3.729.496 (ba triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu) cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu 

+      199.278 (một trăm chín mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi tám) cổ phiếu cho cán bộ công nhân 

viên 

-          Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 435.666 (bốn trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm sáu mươi 

sáu) cổ phiếu. Ngoài ra, Hội đồng quản trị, theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông, sẽ chào bán toàn bộ số 
cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) và/hoặc số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng 
ký mua và/hoặc số cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua cho đối tác chiến lược. 

5-            Tỷ lệ phân phối: 

-          Đối với cổ đông hiện hữu: 

+      Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng 01 quyền 

mua) 

+      Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:93 (cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua thêm 93 cổ phiếu phát 

hành thêm). Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền 
mua sẽ không được phép chuyển nhượng cho bên thứ ba. Số lượng quyền mua được làm tròn 
xuống đến hàng đơn vị. 

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 quyền mua 3.273,6 CP làm 
tròn xuống thành 3.273 cổ phiếu phát hành thêm. 

-          Đối với CBCNV: Phân phối theo danh sách được Hội đồng quản trị duyệt. 

-          Đối với đối tác chiến lược: Chào mời riêng lẻ cho các đối tác chiến lược tiềm năng theo tiêu chí lựa 

chọn đối tác chiến lược của HĐQT. 

6-            Giá phát hành: 

-          Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 12.000 (mười hai nghìn) đồng/CP 

-          Giá phát hành cho CBCNV là 16.600 (mười sáu nghìn sáu trăm) đồng/CP 

-          Giá phát hành cho đối tác chiến lược: 17.000 (mười bảy nghìn) đồng/CP 

7-            Khối lượng vốn cần huy động: 55.468.288.800 (năm mươi lăm tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu hai trăm 
tám mươi tám nghìn tám trăm) đồng 

8-            Mục đích huy động vốn: 

-          Đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy sứ Hiệp An: 39.973.000.000 đồng 

-          Đầu tư mở rộng Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực: 7.950.000.000 đồng 

-          Chuẩn bị và từng bước triển khai các dự án đầu tư giai đoạn 2008 - 2010: 7.545.288.800 đồng 



9-            Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu phân bổ quyền: 10/02/2009 

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

11-         Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: 

-          Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 25/02/2009 đến ngày 27/03/2009 

-          Đối với CBCNV: Từ ngày 02/02/2009 đến ngày 27/03/2009 

-          Chào bán cho đối tác chiến lược: Từ ngày 02/02/2009 đến ngày 27/03/2009 

12-         Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: 25/02/2009 đến ngày 20/03/2009 

13-         Thời gian dự kiến niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Quý II/2008 

14-         Địa điểm nhận đăng ký mua, giao dịch quyền mua cổ phiếu và nộp tiền: 

-          Đối với cổ đông đã lưu ký: Tại các Công ty chứng khoán thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản 

giao dịch chứng khoán. 

-          Đối với cổ đông chưa lưu ký, CBCNV và đối tác chiến lược: Tại trụ sở Công ty CP Khoáng sản và 

Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. 

Tài liệu cần mang theo: CMND và sổ cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký). Trường hợp uỷ quyền 
phải có giấy uỷ quyền hợp pháp. 

15-         Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

+      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 

+      Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia - Lầu 5, toà nhà Khánh Nguyên, 63 Phạm Ngọc Thạch, 
phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh 

16-         Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 

Số tài khoản: 641 10 00 0385 833 

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

                Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng 

  
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CHỦ TỊCH 

                        LƯƠNG HÙNG MINH (Đã ký) 
 

 


