
LBM: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách 
LBM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 
  

THÔNG BÁO 

(Về ngày đăng ký cuối cùng) 

                        Kính gửi:  CN Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh 

                                    Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh 

  

TCPH: CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

Tên giao dịch:            Công ty cổ phần khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 

Trụ sở chính:              17B Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng. 

Điện thoại:                 063.828127                                            Fax:  063.554065 

  

Xin thông báo đến CN Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày đăng ký 
cuối cùng:   24/03/2009 

Cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán, tên viết tắt (nếu có):  Cty CP Khoáng Sản & Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng. 

Mã chứng khoán:             LBM 

Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh giá:                        10.000 đồng. 

  

Đồng thời đề nghị CN Trung tâm lưu ký chưng khoán Tp.HCM lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu 
chứng khoán nói trên. 

  

Lý do và mục đích sử dụng: 

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. 

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu = 1 quyền 

-         Tỷ lệ thực hiện quyền: 1-1 

-         Thời gian thực hiện quyền:  dự kiến ngày 18/04/2009 

-         Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau. 

Nội dung chính của Đại hội: 

-         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009 

-         Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2009-2010 

-         Thảo luận góp ý của Cổ đông. 

-         Và các nội dung khác. 

  

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ 
các quy định của CN Trung tâm lưu ký chứng khoán TP HCM. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật nếu có sai phạm. 



  

                                                                               Đà Lạt, ngày 09 tháng 03 năm 2009 

                                                                                                         Tổng Giám Đốc 

                                                                                                     LƯƠNG HÙNG MINH 

 


