
LBM: Thay đổi giá phát hành cho cổ đông hiện 
hữu và CBCNV 
Ngày 02/4/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ban hành văn bản số 97/2009/cv-
Cty về việc gia hạn Giấy phép phát hành và thay đổi giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, CBCNV:   

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 

                          Trung Tâm lưu ký chứng khoán TP Hồ Chí Minh 

- Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 371/UBCK-GCN ngày 07/01/2009 
của UBCK Nhà nước cấp cho Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. 

- Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBCK ngày 01/04/2009 của UBCK Nhà nước 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. 

- Căn cứ công văn số 483/UBCK-QLPH ngày 01/04/2009 của UBCK Nhà nước về việc điều chỉnh 
phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thông báo đến Sở giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc gia hạn Giấy 
phép phát hành và thay đổi giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, CBCNV như sau: 

1/ Giá phát hành: 

- Cổ đông hiện hữu: 

 Giá theo phương án phát hành: 12.000 đồng/CP 

 Điều chỉnh giảm xuống           :10.500 đồng/CP 

- Đối tượng là CBCNV: 

 Giá theo phương án phát hành: 16.600 đồng/CP 

 Điều chỉnh giảm xuống           : 12.000 đồng/CP 

2/ Về thời gian phát hành, điều chỉnh thời gian thực hiện quyền như sau: 

- Đối với cổ đông hiện hữu: 

* Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Đến ngày 15/4/2009 

* Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Đến ngày 20/4/2009 

- Đối với đối tượng là CBCNV: Thời gian đăng ký và nộp tiền đến hết ngày 20/4/2009 

3/ Đối với các cổ đông đã đăng ký và nộp tiền theo thời gian đã thông báo là ngày 27/3/2009: 

- Được quyền mua cổ phiếu đã đăng ký theo giá 10.500 đồng/CP. Số tiền chênh lệch do điều 
chỉnh giá phát hành (1.500 đồng/CP) sẽ được chuyển trả vào tài khoản của nhà đầu tư tại Công 
ty Chứng khoán mở tài khoản. Thời gian hoàn trả tiền là ngày 07/4/2009. 

- Trường hợp có thay đổi khối lượng đăng ký quyền mua, nhà đấu tư sẽ đăng ký với các công ty 
chứng khoán mở tài khoản. 

4/ Đối với các cổ đông chưa lưu ký sẽ thực hiện việc chuyển nhượng, đăng ký, nộp tiền và nhận hoàn 
trả tiền tại Trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - 17B Phù Đổng Thiên Vương, 
Đà Lạt. 

- Thời gian nhận tiền hoàn trả: ngày 07/04/2009. 
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