
LBM: UBCKNN chấp thuận gia hạn GCN chào 
bán cổ phiếu ra công chúng 
Ngày 01/4/2009, UBCKNN ban hành quyết định V/v chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 
cho LBM. Nội dung cụ thể như sau: 
  

BỘ TÀI CHÍNH 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

 

Số: 203/QĐ-UBCK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ANM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội ngày 01 tháng 04 năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính; 

            Căn cứ Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán; 

            Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ 
đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; 

            Xét Công văn số 84/2009/TT-CTY ngày 26/3/2009 của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây 
dựng Lâm Đồng về việc xin gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 371/UBCK-GCN 
ngày 07 tháng 01 năm 2009 do Chủ tích Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp; 

            Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán, 

QUYẾT ĐỊNH 

            Điều 1. Chấp hành gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

•-          Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK 
COMPANY; 

•-          Tên viết tắt: LBM; 

•-          Trụ sở chính: Số 17B Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

•-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059249 ngày 28 tháng 5 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 
thứ 4 ngày 18 tháng 6 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp; 

•-          Vốn điều lệ: 41.391.600.000 đồng ( Bốn mươi mốt tỷ, ba trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn 
đồng). 

            Điều 2. Giấy chứng nhận chào bàn cổ phiếu ra công chúng số 371/UBCK-GCN ngày 07/01/2009 được 
phép gia hạn đến hết ngày 07/05/2009. Trong thời gian gia hạn, Công ty phải hoàn thành việc phân phối cổ 
phiếu. 

Điều 3. Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng phải tuân thủ luật Việt Nam, các 
quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 5. Quyết định này được lập thành bốn (04) bản gốc. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây 
dựng Lâm Đồng giữ 01 bản, Ủy ban chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán./. 
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