
LBM: UBCKNN chấp thuận điều chỉnh phương 
án chào bán CP ra công chúng 
 

Ngày 01/4/2009, UBCKNN ban hành văn bản số 483/UBCK-QLPH về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ 
phiếu ra công chúng. Nội dung như sau: 
  

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

Trả lời công văn số 81TT/VLXD ngày 20/3/2009 của Quý Công ty về việc đề nghị điều chỉnh 
giá phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua và đã được Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận tại Quyết định số 371/UBCK-GCN ngày 07/01/2009, 
UBCKNN có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ Nghị quyết ngày 20/03/2009 của Hội đồng quản trị công ty, UBCKNN chấp thuận 
việc điều chỉnh nội dung trong phương án phát hành của Công ty: 

- Điều chỉnh giá phát hành cho cổ đông hiện hữu giảm từ 12.000 đồng/cổ phiếu xuống 10.500 
đồng/cổ phiếu. 

- Điều chỉnh giá phát hành cho cán bộ, công nhân viên giảm từ 16.000 đồng/cổ phiếu xuống 
12.000 đồng/cổ phiếu. 

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc công bố thông tin về thay đổi nêu trên theo quy định 
tại Điểm 2, Mục II, Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về công 
bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 112/2008/TT-BTC ngày 26/11/2008 về sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký 
chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./. 
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