Ten t chfrc niêm yt
Cong ty CP Khoáng san và Vt lieu
Xây thing Lam Bong
So: A
/2022/C V-Cty

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh Phñc
oOo

Dà Lgt, ngày 06 tháng 06 nám 2022
CONG BO THONG TIN

Kinh gfri:

Uy Ban Chu'ng Khoán Nhã Nirrc
S& Giao Dich Churng Khoán Thành Phô Ho ChI Minh

1. Ten th chire niêm yt: Cong ty C phn Khoáng san và Vt 1iu xây dirng Lam Dng
2. Ten giao djch: Cong ty C phAn Khoãng san và Vt 1iu xây dirng Lam Dong
3. Ma chrng khoán niêm yt: LBM
4. Dja chi: 87 Phü Dng thiên vtxoiig , phuOng 8, Dà 1t, Lam Dông
5. Diên thoui lien h: 02633.832.511
6. Ni dung: Cong ty c phtn Khoang san và vt 1iu xây d%rng Lam Dng cong b nghj quy'
V vic trin khai phirnng an phát hành c phiu d tang vn c phn tir ngun vn chü s
hüu"
Trân Tr9ng.
TONG GIAM BOC
/CONGTy
CO PHAN KNOANG SAN
vA VATLIEUXAYDV
LAMD6N )

NGUYEN AN THAI

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM
ĐỒNG
Ký ngày: 6/6/2022 09:56:36

CTCP KHOANG SAN
CONG HOA XA HQI CHU NGIIiA VIT NAM
VA VT LIEU xAv DTING LAM BONG
Bc Jp — Tr Do — Hnh phüc

S: 09/2022/NQ-HDQT/LBM

Dà Lat, ngày 06 thông 6 nàrn 2022

NGH! QUYET
(V i'ic trièii kiwi Phu'cng an piiát han/i cphiu d tang vn côphn
tà' nguii vn c/ia th h fru)
HQI BONG QUAN TRJ
CONG TY CP KHOANG SAN vA VT LIEU XAY DIYNG LAM BONG

Can th.
- Lut Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 dU'QC Quc hç5i nu'&c Cc5ng hoO Xä h5i Chz ngh7a
Vit Narn thông qua ngày 1 7/06/2020;
- Lut cha'ng klioOn sO' 54/2019/QHJ4 du'çrc Quc hói nzthc C5ng hoà Xã hçi Chi nghia Viçt
Narn thông qua ngày 26/11/2019,
- Lut Du tu' s 61/2020/QHJ4 ã'u'c QuO'c hi nu'ó'c C5ng hoà Xã hi 6'hi nghI'a Vit Narn
thông qua ngày 1 7/06/2020,
- Nghj dinh sO' 155/2020/ND-CF cza ChInhphi qu,,v cl/nh chi tié't và hu'áng di thi hành inç3t
s diu cia Luat hth'ng khoán ngày 3 1/12/2020;
- Thông tu' 118/2020/TT-BTC cia B5 Tài chInh lnthng dã2 ni3t so' nç5i dung ye chào ban,
phát hành cha'ng khoOn, chào mua cOng khai, rnua lcii cphié'u, clang lcj cOng ty dqi chthig
và hiy tu' cách cOng ty dqi ching ngày 31/12/2020,
- Dk4u lç Cong ty Cphn KhoOng san và V4t lieu Xáy dy'ng Lam Dng,'
- Nghj quyê't Dqi hç5i doing c dông thu'&ng nién nàm 2022 s 01/2022/NQ-DHDCD/LBM
ngOy 23/04/2022;
- Biên ban Dgi h5i dng c dOng thu'Ong nién nàn'z 2022 sá 01/2022/BBH-DHDCD/LBM
ngày 23/04/2022;
- To' trInh s 08 ngày 31/3/2022 v viêc Thông qua phztong an phát hành c phiêu dé tang
vdn cphcn tic ngun vdn cha sO' hü'u;
- Biên ban kiéni phie'u biéu quyét bang van ban caa Hi dng Quán tr/ Cong ty C phn
K/wang san vO Vqt lieu Xây dcng Lam Dng ngày 0 6/6/2022.

QUYET NGHT
Diu 1: Trin khai phucing an phát hành c phiu d tang vn c phn tfr nguôn vn chü

so'

hü'u cia duc Dai hi dng c dông thu0ng niên näm 2022 thông qua. Phuo'ng an phát
hành cu th nhu sau:
1. Ten c phiu: C pliiu Cong ty C phn Khoáng san và Vt 1iu Xây dirng Lam Dông
2. Loi c phiu: C phiu ph thông
3. Mnh giá c phiu: 10.000 dngIct phiu

4. Vn diu 1 hin nay: 100.000.000.000 dOng
5. Ting s c phiu cia phát hành: 10.000.000 CO phiêu
6. S lu'qng c phiu clang luu hành: 10.000.000 cô phiêu

7. Mfrc tang vOn diêu I diii' kin
- Vn diu 1 tru'ó'c phát hânh

: 100.000.000.000 dng

- Vn diu l dir kin tang

: 100.000.000.000 dng

- Vn diu l sau khi phát hành dir kin

:

200.000.000.000 dng

8. Mic dIch phát hành: Phát hành c phik d tang v6n c phn tir ngun vn chii sà hUm
9. Di tu'qng phát hành: C dông hiii hU'u có ten trong danh sách ti ngày clang k cui

cUng cht danh sách c dOng. Thxi dim chat danh sách c dông du'gc DHDCD Uy quyên
cho HDQT quyt djnh.
1O.S lu'qng ci p1iiu dir kiin phát hành: 10.000.000 ci phiu (Bang chil': Mu'ài triu Co

phié'u)
11.Tong giá trj phát hãnh theo ninh giá: 100.000.000.000 dOng ('Bang chic M5t tram tj)

d'ng).
12. T 1 s lu'çrng c phiu phát hãnh (s Iu'qng c phiu dr kin phát hành/ s lu'Qng Co
phiu clang lu'u hành): 100%
13. T 1 thirc hin quyn: 01:01. Mi c dOng si hU'u 01 c phiu duqc nhn 01 quyn nhn

them c phiu. Cir 01 quyn nhn them c phiu së du'c nhn them 01 cO phieu mâi.
VI d: C dOng A sO' htu 103 cphieu tqi ngày chat danh sOch c dOng. Vài t l thtc hin
quyên 1: 1, c dOngA duc nhn (103 /1*1,)=103 cphiê'u mó'i. Theo nguyen tc tInh toán
trên, c dOng A dtrcic nhqn them 103 cphié'u m&i.
14.Phtrong an xii' 1 c phiu Ié: Do t' l thirc hin quyn là 01:0 1 nên không phát sinh cô

phiu lé (phn thp phân).
15.Ngun vn phát hành:

- Thng dii' vn c phn: 60.570.786.237 dông
- Qu5dutirpháttrin: 39.429.213.763 dng
Theo Báo cáo tài chInh riêng nàm 2021

cia

du'çc kiêm toán.

.J.

16. Phu'ong thui'c phát hãnh: C phiu phát hành cho c dông hin hUu s duc phân phôi
theo phuong thrc thirc hin quyên.
17. Thôi gian thyc hin: Sau khi Di hi dng ci dông biu quyt thông qua và Uy ban Chüng
khoán Nhà nu'ó.c chip thuân, dr kin näm 2022.
18. Thông qua vic dang k chüng khoán b sung và dang k2 niêm yt chüng khoán b sung s
c phiu phát hânh them vói Trung Tam Luii k Chirng khoán Vit Nam và Sà Giao djch
Chirng khoán Thành ph H ChI Minh.
19. Thông qua \'ic thay di Diu 1 (miic vn diu 1) và th ttc diu chinh Giy chirng nhn
dang k doanh nghip ti S& k ho?ch vâ Du tu tinh Lam Dông sau khi có cong van
UBCKNN nhn duc Báo cáo kt qua phát hành.
Diu 2: Hi dng quán trj giao Chñ tjch Hi dng quán trj trin khai th1rc hin phuong an
phát hành c phiu d tang vn c phn ttr ngun v6n chü s hüu, cii th:
- Tin hành các thu tiic np H so xin phép phát hành c phiu d tang vn c phn tr
ngun vn chñ si hitu dn Uy ban Chüng khoán Nhà nu'âc và Giái trInh các vn dê
lien quan (khi cO yêu cu);
- Chun bj và trInh Hi dng quán tr phê duyt các h so lien quan dn vic Däng k
chñng khoán b sung tai Trung tam lu'u k chirng khoán Vit Narn (VSD) và dàng
k niêm yt b sung ti S& Giao djch chrng khoán Thành ph H ChI Minh (HOSE)
s luong c phiu phát hành theo phu'ong an dã duoc Dai hôi dng c dông thông
qua sau khi có Van bàn cña UBCKNN nhn du'Q'c Báo cáo kt qua phát hành;
- Tin hành các thu tiic Cong b thông tin theo dung qui djnh cüa pháp 1ut;
- Phti hp vâi don vj Tu vn — CTCP Chüng khoán FPT d thrc hin các cong vi
có lien quan theo dñng các quy djnh cüa Cong ty và pháp lut.
Diu 3: Các Ong, Ba thành viên Hôi dng quân trj, Ban Kirn soát, Ban Tng Giám dôc
Xây dirng Lam Dng có trách nhim thi
Cong ty C phn Khoáng san và Vt
hánh Nghj quyt nay.
lieu

Nghj qnyt có hiu hrc k tir ngày k.
Noi nhn:
- HDQT, BKS, Ban TGD,
-Luu VT.

CONG TY
CO PHAN KHOA N
VAVATLIEUXA
LAMD

