






 
BẢN HƯỚNG DẪN  

THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU LBM 
Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng 

  từ ngày 02/05/2013 đến ngày 31/05/2013 

 
1. Tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng  
- Tên giao dịch :  LHC 
- Vốn điều lệ  : 20.000.000.000 đồng 

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 68 Hai Bà Trưng, P. 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

- Điện thoại: (+84 – 063) 3821854                     Fax: (+84 – 063) 3832542 

- Website:    www.lhc.com.vn 

- Nơi mở tài khoản :  Chi Nhánh Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Lâm Đồng    

- Số hiệu tài khoản :  641 10 00 000 1360 

- Công ty hiện đang niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) với mã giao dịch: LHC 

- Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 059247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 
27/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/02/2008 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Mã số F 43900 

 
2. Thông tin về đợt chào mua công khai: 
- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng  

- Mã cổ phiếu: LBM 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua 600.000 (Sáu trăm ngàn) cổ phiếu, tương ứng 
với 7,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu LBM 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 4.200.006 (Bốn triệu hai trăm ngàn lẻ 
sáu) cổ phiếu, tương ứng 51,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu LBM 

- Giá chào mua: 10.500 đồng/cổ phiếu 

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng quỹ phát triển và thặng dư vốn của Công ty cổ phần 
Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng 

- Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 02/05/2013 đến ngày 31/05/2013 

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Khoáng 
Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng. 

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai 
1. Thủ tục đăng ký bán:  

 Cổ đông nhận trực tiếp mẫu Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM tại Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Sài Gòn hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn theo các 
địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này.  

 Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM, yêu cầu thành viên 
lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu LBM và xác 
nhận phong tỏa số cổ phiếu LBM đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Sài Gòn (03 bản). 

 Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM: 

- Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản photocopy CMND hoặc hộ 
chiếu 



- Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh 
tư cách pháp lý của tổ chức và giấy uỷ quyền. Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực 
tiếp đăng ký thì phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm. 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng 
khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên. 

 Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu 
LBM có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn. 

2.  Thủ tục rút lại đăng ký bán:  
 Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông đã đăng ký bán sau đó rút lại 

quyết định bán, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu LBM 
tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại 
Mục 4 bản hướng dẫn này.  

 Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu LBM và nộp tại Công 
ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (03 bản).  

 Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn sẽ trả lại cổ 
đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu LBM có xác nhận của Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Sài Gòn để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản 
lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán. 

 Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông 
cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1. 

3.  Phương thức phân phối:  
 Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì 

LHC cam kết mua hết. 

 Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký 
chào mua thì số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau: 

Số cổ phiếu 
được bán 

= 
Số cổ phiếu 

đăng ký 
bán 

X 
Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua  

Tổng số cổ phiếu đăng ký bán 

Ví Dụ: Cổ đông A đăng ký bán 1.570 cổ phiếu LBM, Tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 
600.000, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 1.000.000, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với 
số lượng là 940 cổ phiếu.  

Xử lý cổ phiếu lẻ: Trong trường hợp này, số cổ phiếu được bán sẽ được làm tròn xuống đến 
hàng chục. Ví dụ: Số cố phiếu được bán là 942 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 940 cổ phiếu 
và còn lại 2 cổ phiếu lẻ.  

4.  Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:  
Căn cứ theo quy định khoản 7 của thông tư 194/2009/TT-BTC ban hành ngày 02 tháng 10 năm 

2009. 

 

5.  Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán sài 
Gòn sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện 
theo địa chỉ được ghi trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM 

6.    Thời hạn và phương thức thanh toán: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời 
hạn đăng ký chào mua công khai, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về 
tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký sẽ 
thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của 
pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được bán của 
các cổ đông sẽ được chuyển giao cho bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam. 



 
4. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

Phía Nam 

1. Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM  

Điện thoại: +84 8 38242897 - Fax: +84 8 38242997  

2. Chi nhánh Nguyễn Công Trứ: 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,  TP. HCM  

Điện thoại: +84 8 38218567 - Fax: +84 8 38213867  

3. Chi nhánh Vũng Tàu: 4 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu  

Điện thoại: +84 64 3521906 - Fax: +84 64 3521907  

4. Chi nhánh Nha Trang: 50 Lê Thanh Phương, TP. Nha Trang  

Điện thoại: +84 58 3816969 - Fax: +84 58 3816968  

Phía Bắc  

5. Chi nhánh SSI tại Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Điện thoại: +84 4 39366321 - Fax: +84 4 39366311  

6. Chi nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng    

Điện thoại: +84 31 3569123 - Fax: +84 31 3569130  

7. Chi nhánh Mỹ Đình:  Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội  

Điện thoại: +84 4 37946699 - Fax: +84 4 37946677 

8. Phòng giao dịch Trần Bình Trọng: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: +84 4 39413385 - Fax: +84 4 39413383 

 

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ:   

 Cô Lưu Thị Biển – Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)  

 Điện thoại : (84 - 8) 3821 8567 Ext: 111 

Email: bienlt@ssi.com.vn 

 
















	

