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CONG TY CP KHOANG SAN VA VAT LIEU XAY D1NG LAM BONG 
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NGHf QUYET 
PAl HOI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2022 

CONG TY CP KHOANG SAN VA VAT LIEU XAY DTNG LAM BONG 

Can cz 

- Luç1 Doarth nghip si 59/2020/QHJ3, QH thông qua ngày 1 7/6/2020; 

- Luat Ch&ng khoán sá 54/2019/QHJ4, QH thông qua ngày 29/1112019,' 

- Diu lç Cong ty c phn Khoáng san và Vgt liçu xây dzrng Lam Dng dã thrQ'c 

DHDCD thông qua; 

- Can cô' Biên ban hQp và tài liçu tqi cuc hQp DHDCD thu'ô'ng niên nàm 2022. 

Dai hi dng ci dông thithng niên nam 2022 ("BHBCB") cüa Cong ty c phan 
Khoáng san và Vt lieu xãy dirng Lam Bong ("LBM") tO chi'rc t?.i  thành pM D I t ngiy 
23 thang 4 näm 2022, 

QUYET NGH!: 
J3iêu 1: Thông qua Báo cáo k& qua hot dng cüa Hi dng quán trj, kt qua san xuât kinh 
doanh näm 2021 vâ kê hoch nãm 2022 vói mt so chi tiêu cci ban nhix sau: 

1. Kêt qua hort d3ng san xuât — kin/i doanh ndm 2021: 

Din giãi BVT 
Cong ty mc 

LBM 
Báo cáo ho'1) 

nhât 

Doanhthu Tdng 716,8 787,8 

Lçi nhun trtrâc thug T' dng 98,1 100,6 

Chi trá c tüc (bang tin mat) 25%/näm 

KE hoich San xult kin/i doanh nám 2022 vó'i môt s clii tiêu chü yu sau: 

Chi tiêu BVT Cty mc LBM Hqp nht 

Doanh thu T dng 700 800 

Lqi nhun tri.ró'c thug T' dng 75 85 

25%/näm 

T lê chi ti-a ta'c Tru'ôg h9p DHDCD näm 2022 biu quyt vit 
hành cô phiêu d tãngv6n c phn tr ngunn cM 

so' hftu, mcrc cô tirc dir kin 12— 159o. 
Ty 1 biêu quyêt dông 100% 



Diu 2: Thông qua Báo cáo thrn tra hoit dng Cong ty näm 2021 cña Ban kim soát. 
T J biêu quyêt dông : 100% 

Diêu 3: Thông qua Báo cáo tài chInh riêng và hgp nht cia Cong ty nãm 2021 dã thrçic 
kiêm toán bi Cong ty TNHH Kiêrn toán & Tu van RSM Vit Nam gôrn: 

Báo cáo cüa Ban Tong Giám dôc; 
Báo cáo kiêm toán dôc lap; 
Bang can dôi kê toán; 

- Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh; 
- Báo cáo luu chuyên tiên t; 
- Thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

T 1 biu quyt dng : 100% 

Diu 4: Thông qua ni dung ti trInh k hoch phân phi lqi nhun näm 2021. Cii th nhu 
sau: 

-LNsauthuchuaphânphinAm2021: 84.188.518.601 dông 

+ Chi trá c ttrc nãrn 2021 (25%): 25.000.000.000 dông 

+ Lcii nhun sau thug con 1ti: 59.188.518.601 dông 

Chuyn lcii nhun chua phân pMi 59.188.518.601dng vào qu dâu tu phát 
triên. ThOi diem thrc hin: Sau khi Dti hi dông cô dông thông qua. 
T I biu quyt d1ng : 100% 

A 

Diu 5: Thông qua quyt toán thu lao HDQT, Ban Kim soát nm 2021 và phuang 
an thu lao cüa HDQT, Ban Kiêm soát näm 2022 nhu sau: 

5.1 Quyêt toán thu lao HDQT va BKS nãm 2021: 5.372.000.000 dông 
5.2 Phu'o'ng an thu lao HDQT và BKS nàm 2022: 
- Chü tch Hi dông quán trj: 50.000.000 dông/nguà'i/tháng. 
- Phó chñ tjch HDQT: 10.000.000 dông/nguO'i/tháng. 
- Thành viên HDQT, Tru&ng Ban kiêm soát: 5.000.000 dông/ngu'à'i/tháng. 
- Kiêm soát viên: 3.000.000 dông/nguà'i/tháng. 
Mñc trIch thu&ng: Thu lao ducic chi tang them 05% cfia igi nhun vu'çlt ké 

hoch DHDCD giao (Nguôn chi tr qu luang nãm 2022). 
T 1 biu quyt dng : 100% 

Biu 6: Thông qua nôi dung Fya ch9n Cong ty kim toán dc 1p thirc hin kiêm t0n 
tài chInh cüa Cong ty LBM va các Cong ty con nàm 2022. 

DHDCD üy quyên cho Hôi dông quán trj quyêt djnh lira ch9n 01 tr. (g 02 
Côngtysau: 

- Cong ty TNIHIH Kiêm toán & Tu van RSM Vit Nam; 
- Cong ty TNT-lB Hang Kim toán AASC. 

T 1 biêu quyêt dông : 100% 

EDiêu 7: Thông qua nôi dung Uy quyn Tng Giárn dc k h9p dng, giao djch có giá 
trj duó'i 35% tang giá tn tài san cüa Cong ty ghi trong báo cáo tài chinh gn nht giüa 
Cong ty vâi dôi tung sau: 



1. Cong ty C phn Du tu và Xây dirng Thüy Içii Lam Dông ("Cong ty LFIC"), 
Cong ty mc s hüu trén 64,9% thng s6 c phn có quyên biu quyêt. 

2. Cong ty C phn Du tii và xay dirng 40 ("Cong ty 40"), (Cong ty con cüa Cong ty 
LHC). 
T 1 biêu quyêt Mng : 99,68% 

Diêu 8: Thông qua ni dung Uy quyn Tng Giám dc k hçrp dOng, giao djch có giá 
trj duOi 35% tng giá trj tài san cüa Cong ty ghi trong báo cáo tài chInE gn nht giUa 

Cong ty vi Cong ty TNHH Gch Hip Thành, Cong ty LBM dang s hU'u 94,391% 
von Diêu lê. 

T 1 biêu quyêt dông ' : 99,68% 

Diêu 9: 
- Thông qua ni dung diiêu chinh t lê s0 hüu ciia nhà diâu tu nurc ngoài tôi da ti 
Cong ty tü mtrc tOi da 49% len mi'rc không qua 50% vOn diêu 1 Cong ty. 
- Thông nhât thông qua vic sü'a dôi khoãn 1, diêu 4 Diêu 1 COng ty nhu sau: 

TT Ma ngãnh Ngãnh ngh kinh doanh sau diu chinh, b sung 

1 6810 

Kinh doanh bt dng san, quyn sr diing dt thuc chii s hQu, chi sU diing 

hoäc di thuê. 

(Trz'c dáii tu xay c4cng hg tang ngh7a trang, nghia dia d chuyen nhztcxng 
QSDD gãii vó.i hçi tang) 

2 5224 
Bc xp hang hóa 

(Tric clich vuxe'p do container thuc các dch vy hgtr van tái bié'n,) 

3 4312 
Chun bj mt bng 

(Trt'c Dich vu 06?  mb) 

Dii hi dng c dOng giao và üy quyn HDQT chi do thirc hin các ni dung 

cO lien quan dn vic diu chinh t)'' 1 sâ hUu c phn cüa các nhà du Ui nrnc ng.ãi 

so vâi von diu 1 COng ty, diu chinh ngành ngh kinh doanh và diêu 1 C . ty 
dung quy djnh pháp lut. 

T 1 biu quyt dng : 100% 

Diu 10: Thông qua Phuang an phát hành c phiu d tang von Co ph' trñjôn von 
chü s hüu. Chi tiêt nhu sau: 

I. Phirong an phát hành 

1. Ten c phiu: C phiu Cong ty C phn Khoáng san và Vt lieu Xây dirng Lam Dng 

2. Loi c phiu: C phiu ph thông 

3. Mnh giá c phiu: 10.000 dng/c phiu 



4. Vn diu I hin nay: 100.000.000.000 clông 

5. Tng s c6 phiu dã phát hãnh: 10.000.000 Co phiu 

6. S lu'9'ng c phiu clang lu'u hành: 10.000.000 c phiu 

7. Mfrc tang vn diu I dir kin 

- VndiuItrixâcpháthành : 100.000.000.000dông 

- Vn diu 1 dir kin tang : 100.000.000.000 dng 

- Vn diu 1 sau khi phát hành dir kin : 200.000.000.000 dng 

8. Mic dIch phát hành: Phát hành c phiu d tang vn c phn tr nguôn vOn chü s& 
hum 

9. Di tu9ng phát hành: C dông hin hitu có ten trong danh sách t?i  ngày dang k cui 
cung cht danh sách c dông. Thai dim cht danh sách c dông ducic DHDCD üy 
quyn cho HDQT quy& djnh. 

10. S 1u9'ng c phiu dir kin phát hành: 10.000.000 c phiu (Bang chu: Muài triu Co 

phié'u) 

11. Tng giá trj phát hành theo mnh giá : 100.000.000.000 dng (Bcn.g chib: M5t tram 
dong). 

12. T 1 s6 lu'çrng c phiu phát hành (s hrqng c phiu dçr kin phát hành/ s6 hrqng 

c phiu clang liru hành): 100% 

13. T5 1 thiyc hin quyn: 01:01. Mi c dông s h0u 01 c phiu duçic nhn 01 quyên 
nhân them c phiu. Cir 01 quyn nhân them c phiu së duqc nhn them 01 cô phiêu 
mâi. 

VI dy: dóng A so' hIhi 103 cphiêu tai ngày chat danh sách c dóng. Vái l thzrc 
hiçn quyé'n 1: 1, c dOngA thrçc nhn (103 /1*1)103  cO'phié'u nthi. Theo nguyen tc 
tinh toán trên, cO dOng A du'crc nhn them 103 c phiê'u mâi. 

14. Phu'ong an xi, 1 c phiu Ié: Do t I thrc hin quyn là 0 1:01 nên không phát sinh cô 
phiu lé (phn thp phân). 

15. Ngun vn phát hành: 

- Thng du vn c, phn: 60.570.786.237 dng 

- Qu5dutupháttrin: 39.429.213.763 cong 

Theo Báo cáo tài chInh riêng näm 2021 dã duçc kim toán. 

16. Phiro'ng thuc phát hành: C phiu phát hành cho c dông hin httu s ducic phân phôi 
theo phuong thirc thirc hin quyn. 

17. Thô'i gian thirc hin: Sau khi Dti hi dng c dông biu quyt thông qua và Uy ban 
ChIrng khoán Nba nuc chip thun, dir kin nám 2022. 



18. Thông qua vic dang k chrng khoán b sung và däng k niêm yt chñng khoán b sung 

s c phiu phát hành them vó'i Trung Tam Lu'u k Chirng khoán Vit Nam và Sâ Giao 

dch ChIrng khoán Thãnh ph H ChI Minh. 

19. Thông qua vic thay di Diu 1 (mic vn diu l) và thu tiic diu chinh Giy chng nhn 

dang k doanh nghip t?i  Sâ k hotch và Du tu tinh Lam Dng sau khi có cong van 

UBCKNN nhn &rçYc Báo cáo kt qua phát hànki. 

II. Uy quyn Hi dlng quãn trj: 

Di hi 1ng c dOng üy quyn cho Hi dng quán trj thirc hin các cOng vic lien quan 

tói vic phát hành nhu,  sau: 

- Chü dng xây dirng vâ giái trInh h so xin phép phát hành chrng khoán gü'i cho Uy 

ban Chirng khoán Nhâ nuâc va cac co quan chirc náng khác. Dng thai, chü dng 

diu chinh phiicng an phát hành và các h so khác có lien quan theo yêu cu cüa Uy 

ban Ching khoán Nhà nuc và các Co quan chirc näng khác. 

- Lira ch9n ngây cht danh sách c dOng d thirc hin Phi.rcing an phát hành nhix trên. 

- Chü dng xây dirng phuong an dam bão t' l sâ hüu nhà du tix mrO'c ngoài phü hcip 

vi quy djnh cüa pháp lut. 

- Thirc hin các thu tic, cOng vic và lira chçn thi dim thIch hcip d dang k,2 chi.irng 

khoán b sung t?i  Trung tam lu'u k chiirng khoán Vit Nam (VSD) và däng k niêm 

yt b sung tii S giao djch c.hirng khoán Thành ph II ChI Minh (hOSE) so lung 

c phiu phát hành theo phi.rong an dã duçc Dai  hi dtng c dông thông qua sau khi 

có VAn bàn cüa UBCKNN nhn dll?c Báo cáo kt qua phát hành. 

- Thrc hin các thfi tiic thay di ni dung dang k kinh doanh cña Cong ty lien quan 

tOi vic thay di vn diu l theo kt qua th?c t cia d9't phát hành Vâi co quan nhâ 

rnrâc có thAm quyn sau khi sau khi có Cong vAn phán hèii v vic nhn dy dü Báo 

CáO kt qua phát hành ti2r UBCKNN. 

- Sira di the diêu lien quan dn vn diu l, cô phn, cô phiu trong Diu 1 t chüc 

và hot dng cüa Cong ty sau khi có VAn ban cña UBCKNN nhn du?C Báo Cáo kt 

qua phát hânh. 

- Thirc hin cac Cong vic khác có lien quan nhm dam báo cho dgt phát hà.d1 — 

phieu de tang von co phan tu nguon von chu so him duçic thanh Cong. 

- Thy tirng tnthng hçip cv th& HDQT dirçYC uy quyên lti Cho Tang (Jiá dC d thirc 

hin mt hoc mt s Cong vic ci th nêu tren. 

T 1 biu quyt dng : 100 % 



CII TA 

CONGTY 
cä PHAN KHOANG S 
VA VT UU Y  ' 
LAM D'NC 

E DNH HIEN 

Diêu 11: Diu khoân thi hành. 
1. Ngh quyêt nay dä duçc DHDCD thumg niên näm 2022 cüa Cong ty LBM 

nhât tn thông qua toàn van ti Di hi và CO hiu lirc thi hành kê tir ngày duçc thông 
qua. 

2. Tt Ca c dông cüa Cong ty, thành viên HDQT, thành viên Ban kim soát, 
Ban Biêu hành và toàn the can b nhân viên Cong ty chju trách nhim thi hành Nghj 
quyêt nay và to chi.rc triên khai theo thm quyên, chic näng hot dng cüa mInh phü 
hqp vi quy djnh cüa pháp 1uQ&t và Diu i Cong ty. 

TM. BiI HQI DON. '0 BONG 

Noi nhân: 
-NhuDiêu JJ, 
- UBCKAW, S GDCKTPHCM; 
- Website LBM; 
- Lizu: VP, TK 



CONG TY CP KHOANG SAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 
vA VLXD LAM BONG Bc Ip, Tr do, Htnh phtIc 

Dja chi: 87 PhU DOng Thiên VuDng, phirong 8, 
DàLat.GCNDKDN: 5800391633 do SâKHDT 
Lam Dông cap, thay dôi Ian 12 ngày 06/12/202 1 

S: 01/2022/BBH-DHDCD/LBM Dà Lat, ngày 23 tháng 4 näm 2022 

BIEN BÀN 
CUQC HQP BA! HOI BONG CO BONG THT1OG NIEN NAM 2022 

Cong ty Co phn Khoáng san và Vt liu xãy diyng Lam Bng 

HOrn nay, vào inc 8h00 ngãy 23 tháng 4 närn 2022 tti Hi truOng khách san  Sài GOn — 
Dà Lt - So 180 dixng 3 tháng 2, thành phô Dà Lt, tinh Lam Dông dä dién ra cuch9p 
Dti hi dOng cô dOng thuing niên nãrn 2022 ("Cuc h9p DHDCD") cüa Cong ty Co 
phân Khoáng san và Vt 1iu xay dirng Lam Dông. 

A. THANH PHAN THAM DU VA TNH HO'P PHAP CUA BiI HQI: 
1. Thành phãn tham diii': 

- Co a'ôizg và dzi d4iz üy quyên Co quyên biêu quyêt cüa C'ông ty: Theo danh sách cO 
dông chôt ngày 25/3/2022 do Trung tam Luu k chirng khoán Vit Nam ("VSD") cung 
cap. 

- Hi ctông quOn trj ("HDQT") gOrn các thành viên sau: 
Ong Lê Dinh Hiên : Chñ tjch HDQT; 
Ong Nguyn An Thai : Phó Chü tjch HDQT, Tong Giárn doc; 
Ong Hâu Van Tuân : Thành viên HDQT; 
Ong Lé Van Qu : Thành viên HDQT; 
Ong Mai Nam Du'ang : Thành viên HDQT; 
Ong Pham Gia Sam : Thành viên IIDQT; 
Ong Ngô Van Minh : Thành viên HDQT 

- Ban kiêm soát ("BKS",) gôrn các thành viên sau: 
Ba Nguyen Thj Thiiy Nga : TnrOng ban; 
Ong Trân Hñng Phuoiig : Thành viên BKS; 
Ba Nguyn Thj Thu Hixang : Thành viên BKS; 

- Bait Diêu Izà,th, bao gôrn: 
Ong Lé Cao Quang : PhO TGD, GD Xi nghip be tong Hip Lirc 2; 
Ong Nguyn Quang Duyt : Phó TGD, GD Xi nghip be tong Hip Lirc 1; 
Ong Trãn Van Hiên : PhO TGD, GD Cong ty LBM Dak Nong; 
Ong Lê Narn DOng : Phó TGD, TnrOng phOng TC-KT 
Ba Ducing Thj NgQc Ngan : Kê toán truâng. 
Các can b chü chôt va nguOi lao dng ti van phOng COng ty. 

2. TInh hç)p pháp, hqp 1 cüa Dti hi: 
Tti th?yi diem khai mic dai  hi lüc 8h10, tong so di biêu tharn dir (bao gôm cO dông và 
ngithi thxçic üy quyén) là 25 dai biêu, dai diên cho 7.65 9.259 cO phãn, chiêrn 76,59% trên 
tOng so cô phân có quyên biêu quyêt cüa Cong ty LBM (theo danh sách cô dong dir h9 
dInh kern Biên bàn h9p nay). Cuc h9p DHDCD thuOng niên närn 2022 cüa COn 
LBM d hçp pháp, hp l và dü diêu kin tiên hành theo quy djnh tai  Khoãn 1 1E 
cüa Diêu l COng ty. 
B. NO! DUNG VA DIN TIN CUA DiJ HO!: 

I. Khai mac Bi hôi: 
1. Ong Phan Ng9c San — thay mat Ban to chirc tuyên bô l' do, giOi thii/di biêu tham 
dir và các don vj gâi lang hoa chüc rnrng Dai  hi. 
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2. Ong Phan Ngoc San - Tnring Ban kim tra tu each c6 dông cong bô Báo cáo kt qua 
kiêm tra tu each cô dong, dti din cô dông tham dir Di hi. 

- Ban Kiêm tra tu each c dông gm có: 
+ Ong Phan Ngoc San - Trung ban 
+ Ong Lê Nam Dông - Thành viên 
+ Ong Nguyn Quang Duyt - Thành viên 
+ Ba Dirang Th Ng9c Ngân - Thành viên 
+ Ba Nguyen Thj Ngçc Dirc - Thânh viên 

- Kêt qua kiêm tra: 
+ Tng so cô dông Cong ty: 779 c dong di din cho 10.000.000 cô phân chiêm 

t 1 100% tong so cô phân cO quyn biu quyt. 
+ 'I'ông so cô dong tharn dr Dti hi (bao gm c dông tnrc tiép và c dông üy 

quyên nguèci khác tharn dij) ti th?yi dim khai mc Di hOi  lüc 8:10': 25 cô dông, dai 
din cho 7.659.259 cô phân có quyn biu quyt, chim 76,59% tng so cô phân Co 
quyên biêu quyét cüa Cong ty. 

- Can cur Lust Doanh nghip 2020 và Khoãn 1, Diêu 19 Diêu i Cong ty: Vài t 1 
76,59% so cô phân có quyên biu quyt tham dir dai  hi, Cuc h9p Dti hOi  cô dông 
thur?mg niên näm 2022 cüa Cong ty áä hçip pháp, hçp 1 và &rçic phép tiên hành. 
3. Ong Phan Ngoc San giâi thiu Ong Lê Dinh Hiên - Chü tjch HDQT Cong ty lam chü 
t9a và diêu hành Dti Hôi. 

II. Ban thu k và Ban kiêm phiu: 
Chu toa gial thiêu nhân six dé ghi Biên ban, thuc hiên cOng tac kiêm tra, kiêm 

phieu biêu quyêt. 100% cô dông có quyên biêu quyêt có mt tti Dui hi d biêu quyêt 
bang hInh thurc gia the biêu quyêt dông Ban Thu k và Ban Kiêm phiêu nhu sau: 

Ban Thur k gôm các thành viên sau: 
1. Ong Trân Xuân Tam — Truâng ban. 
2. Ba Nguyn Thj Hucing — Thành viên. 
Ban kiêm phiêu gôm các thành viên sau: 
1. Ong Phan Ng9c San, Triiàng phOng TC-NS - Truâng ban 
2. Ong Lê Nam Dông, PhO TGD - Thành viên 
3. Ba Duong Ngçc Ngân, K toán truOng - Thành viên 
4. Ba Nguyn Thj Ngc Durc, Tru&ng BP TH-CN - Thãnh viên 
5. Ong Nguyen Quang Duyt, PhO TGD, GD XN HL1 - Thành viên 

III. Thông qua Chuo'ng trinh và Quy ch lam vic ella Di hi: 
Ong Nguyen An Thai — Phó ChO tich  HDQT, TGD trInh bay di,r thao Chi.rang 

trinh vá Quy ché lam vic ella Di hOi. 
• Chixang trInh nghj sir ella Dui hi nhu sau: 

1. Báo cáo cong tác quãn trj và két qua kinh doanh Cong ty näm 2021; 
2. Báo cáo tái chfnh nam 2021 dã duçic kiêm toán; 
3. Báo cáo hott dng ella BKS näm 2021; 
4. TO trInh thông qua báo cáo tài chInh d kiêm toán näm 2021; 
5. T trinh thông qua vic phân phôi lçri nhun näm 2021; 
6. Ti trInh thông qua quyêt toán thu lao HDQT, BKS näm 2021 vã p 

an thu lao HDQT, BKS näm 2022; 
7. T trInh thông qua kê hoch san xuât — Kinh doanh näm 2022; 
8. TOt trinh thông qua vic lira ch9n COng ty kiêm toán tãi chmnh 'am 20 
9. TOt trinh lly quyên TGD k hqp dông, giao djch cO giá tn % tong 

giá trj tãi san ella Cong ty ghi trong báo cáo tài chinh g nhât gita COng 
ty vâi các COng ty lien quan; 

10. TOt trinh diëu chinh ngành nghe kinh doanh theo thông báo t 1 sOt hitu 
nuOtc ella nhâ dâu tu ngoài; 
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11. Tx trinh phát hành c phiu d tang vn c phn tr nguôn von chü s hiu. 
T' 1 biêu quyêt thông nht thông qua Chiio'ng trinh và Quy chê lam vic cüa Di 

hi là 100%. 

IV. Ni dung chInh cüa Dii hi: 
1. Các Báo cáo ti Bai hôi: 

- Báo cáo cong tác quail tr Cong ty Ham 2021 cüa HDQT. 
Dai hi da nghe Ong Lê DInh Hiên - Chü tjch HDQT trInh bay các ni dung chInh 

cüa Báo cáo cong tác quãn trj Cong ty näm 2021. 
+ Kêt aua kinh doanh nàm 2021: 

Chi tiêu DVT Cty LBM Hçrp nht 
Doanh thu T dOng 7 16,8 787,8 

Lçi nhun tnxâc thu T dng 98,1 100,6 
Chi trã cô tüc (bang tin mat) 25%/näm 

+ Dw kiên kê hoach nàm 2022 
Chi tiêu JJVT Cty LBM Hçrp nhât 

Doanhthu Tdng 700 800 
Lcii nhun truâc thug T dng 75 85 

25%/nãm 

T' lê chi trà c ti'rc 
Tnrng hçip DHDCD nam 2022 biu 

quyêt vic chia c phiu thung, mcxc c 
tücdukiên 12-15% 

- Báo cáo tài chinh nãm 2021 dä du'çYc kiêm toán (So 410/2022/KT-RSMHCM 
và So 41 1/2022/KT-RSMHCM ngày 25/3/2022) 

- Báo cáo dánh giá cüa các thãnh viên dc 1p Hi dOng quãn tr! näm 2021. 
- Báo cáo hoit dng cfla BKS nàrn 2021: 

(Chi tiêt báo cáo cia BKS kern theo so 01/BKS-LBMngày 25/3/2022) 

2. Các ni dung trInh Dti hi phê chuãn 
2.1 T&trInh so 1: Thông qua báo cáo tài chInh dä kiêm toán nãm 2021 
2.2 To' trInh so 2: Thông qua vic phân phôi lçri nhun 11am 2021 
- LN sau thuê chuaphân phôi näm 2021: 84.188.518.601 dOng 

+ Chi trâ cO tiirc näm 2021 (25%): 25.000.000.000 dông 
±Lcyinhuânsauthuêcônlai: 59.188.518.601 dông 

Dé nghj chuyên 1ç'i nhuân chu'a phân phôi 59.188.518.601 dOng vào qu dâu tu 
phát triên. 

*Thyj diem thirc hin: Sau khi duçic DHDCD phê chun. Cong ty thirc hin theo 
quy djnh cña Lut Ké toán. 

2.3 To' trInh so 3: Thông qua vic quyêt toán thñ lao HDQT, BKS näm 2021 
vã phtro'ng an thñ lao HDQT, BKS nàm 2022. 

* Quyêt toán thu lao HDQT, BKS näm 2021: 5.372.000.000 dông. 
Trong do, chi thu lao bô sung näm 2021: 4.300.000.000 dOng (tu'ong i1ng 10°p4ii 
nhun tang them so vâi k hoch DHDCD giao). 
* Phuang an thU lao HDQT, BKS näm 2022: 
+ ChU tjch HDQT : 50.000.000 dong/ngiRi/tháng. 
+ PhO ChU tich HDQT : 10.000.000 dOng/ngui/tháng. 
+ TV HDQT, truâng BKS : 5.000.000 dOng/nguO'i/tháng. 
+ Kiêm soát viên BKS : 3.000.000 dong/ngixi/tháng. 
MUc trIch thuàng: Thu lao duc chi tang them 05% cUa lci hun vuclt kê hotch 
DHDCD giao. 
2.4 To trInh so 4: Thông qua kê hoch san xuãt — Kinh doanh näm 2022: 
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Chi tiêu Cty LBM HQ'p nhât 
Doanhthu(Tdong) 700 800 
LN triiâc thuê (Ti' dong) 75 85 

25% 
Truô'ng hçp DHDCD näm 2022 biêu quyêt vic 
chia cô phiêu dê tang von cô phân tr nguôn von 

chüshQ,mirccôtrcdirkiên 12-15% 
2.5. T& trinh so 5: Thông qua vic hra ch9n Cong ty kiêm toán tài chInh nám 
2022. 
Uy quyn cho HDQT lira chQn rnt trong 2 Cong ty kim toán sau và giao cho 

Tong Giárn dôc Cong ty k hçp dông kiêm toán: 
- Cong ty TNHH Kiêm toán & Tir van RSM Vit Narn; 
- Cong ty TN}IH Hang Kiêm toán AASC. 
2.6. TO' trInh so 6a: Uy quyén TGIE) k hçrp dông, giao djch có giá trj dtrói 
35% tong giá tr tài san dlla Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gãn 
nhâtgi&a Côngtyvri: 

- Cong ty CP Dâu tu' và Xây dung Thlly lçi Lam Dông (COng ty LHC) - 
Cong ty m s hUu trên 64,9% tng so cô phân cO quyên biêu quyêt. 

- Cong tyCP Dau ti.r và Xây drng 40 (Cong ty con cüa Cong ty LHC). 
2.7. TO'trInh so 6b: Uy quyén TGD k hçrp dông, giao djch có giá trl du'Oi 
35% tong giá trj tài san ella Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gall 
nhât gifra Cong ty vó'i: 

- COng ty TN}IH Gach  Hip Thành, Cong ty LBM dang sâ htru 94,39% 
von Diêu l. 
2.8. Tr trInh so 7: Diêu chinh ngành nghê kinh doanh theo thông báo t 1 sr 

hfru niró'c dlla nhà du tu' ngoài. 
2.9. To' trInh s 8: Phu'o'ng an phát hinh cô phiêu dê tang von cO phãn tü' 

nguôn von thu sr hfru. 
Chi tiêt ni dung các Báo cáo va tO' trInh trInh Dti hi dä dtxçc däng tãi tai  website 

COng ty theo quy djnh. 

3. Tháo man: 
Chü tça cho Dai  hi tiên hành tháo lun. Di hi dA thOng nhât các ni dung báo 

cáo, tO' trinh và khOng cO kiên gI khác. Sau day là mt so ni dung chInh duçic thâo 
luân them: 
Stt Câu hOi Trã lô'i 

Djnh hu'o'ng cüa COng ty nhu the Kê hoach nãrn 2022: Hi dOng quán trj trinh Dii 
não dê girt miic tiêu ké hotch dä hi cO dOng ké hoach san xuât kinh doanh nãrn 
dê ra nAm 2022 và co' sO nào dé 2022 cao hon so vói ké hoach näm 2021. Trong 
dnh huOig muc tiêu cüa 3-5 qua trinh xay dirng kê hoach, Ban Diêu hành dâ 
närn tâi nhu the nào? FLrO'ng tnrO'c các khó khän nhi.r djch bnh C Id 

và coii bAo giá. Nên dánh giá chung vic t ké 
hoach näm 2022 là khá thi.

/ - Gach tuynen, ông sir và cao lanh H' ,p duy 
trI san lu'ng tiCu thii On djnh. C- 
- Tang tnrOng ye san phârn be ông> g ty 
dang trong giai doan mO thj tr'O'gNarn 2021: 
san lrng tiCu th bInh quân 1400m3/ngày, den 
tháng 3/2022 dat  xap xi 2000m3/ngày và dâu 
tháng 4/2022 dã vi.rp't 2.000rn3/ngây. 
- Närn 2021 COng ty dã triên khai dãu tu khá 
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Ian. Dn dâu näm 2022 tip tiic dAu tu b sung 
thit bj phic vi san xuât. 
+ Tai Däk Nong Cong ty dã triên khai xây 

dirng 3 tram be tong trãi dài tr Däk Mu, Dak 
Song, và Gia NghTa và tiëp titc ma rng thj 
truO'ng. 
+ Cong ty d xay dirng tram be tong dê phiic 

vii thj truOng dcc quOc 1 20 tir Dà Lat  — Bão 
Lc. Dé tiêp tic kéo dài thj truang dc quOc 1 
20, Cong ty dà thành 1p Cong ty LBM Tan 
Phii. Tram dang duc triên khai xây dimg và dr 
kiên dim vào hoat dng trong näm 2022. Ngoai 
ra COng ty cling dà cO chü tru'ong xây dirng tram 
be tong tai  phfa Bäc Bão LOc. 
+ Dâu tu tai  mO áá Tây Dai  Lao: Dang trong 

giai doan hoàn thin thiêt bj dê vn hành phiic 
vi.i cac d an cao tOe, Tan Phü — Bào Lc. 
Mjc tiêu tang tru'âng chInh trong nãm 2022 là 
san phâm be tong. 
* Môt so khO khãn: 
- Do giã dat tai  Bão Lc tang nên ãnh hithng den 
rnt bang khai thác nguyen 1iu cao lanh. Vic 
xuât khâu khó khãn cling ânh huâng den dâu ra 
tiêu thii cüa san phârn cao lanh Hip Tiên, dan 
den Qu 1/2022 san phâm cao lanh Hip Tiên 10 
nhç. 

+ Gach tuy nen: CO nhiu d& thu canh tranh. 
+ NguOn nguyen Iiu dá: Thai gian khai thác 

và cong suât bj thu hçp nén ãnh huang den cOng 
suãt khai thãc cUa Cong ty. 

+ Nguyen lieu dá tai  Dak Nong dang phãi 
muangoài 100%. 

+ Cong ty phãi canh  tranh vâi các dôi thu sr 
ding nguyen 1iu dâu vào không cO hOa den, 
chCrng tir din den vic canh  tranh không lành 
manh. 
* Ké hoch tfr 3-5 Ham tri: 
- Von Diêu l hin nay là 100 t dông, vOn chü 
sahliu den 3 1/12/2021 là 434 t dOng. 
- Dr kiên phát hành cô phiêu thuang t' 1 1:1 và 
tang von Diêu 1 Cong ty len 200 t' dOng tron 
näm 2022. 
- Nêu muon nâng von len 700 — 1000 t 
sê bàn bac  trong närn nay.  
Vic lam cong vic gI dgili va p n can 
CO sr tInh toán, chuân bj ye nguOn 
Nhüng van dê nay dä duçc gi tai cc hcp 
HDQT clê các thành viên HD ng suy nghI'. 
Chang han:  Vê sr tOn tai  cUa mO dá Cam Ly,xI 
nghip Thanh M5 và huang cho XN Hip Tiên, 
nguyen Iiu cho Cong ty Gach  Hip Thành, 
nguyen 1iu cho Xi nghip Hip An, nguyen 1iu 

2 C dong cn giao HDQT chi tiêu 
müc d tang trung cho Cong ty 
trong giai doan 5 hoc 10 nAm d 
Cong ty dira ra chiên luc và 
dlnh huo'ng tang truâng. Chãng 
hmn thành 1p them nganh nghé 
và phãi cO sr tái tao  dôi vài các 
san phâm phát triên cO chu ks', 
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tái cu trüc d duy trI miirc tang 
trithng trong tlxang Iai. 

be tOng tai  Cong ty LBM Dk Nong. 
Tôc d phát triên cüa Cong ty CO the cao thâp 
thy tirng nãm. Hy vQng rang, Cong ty së vut 
qua và duy tn sir tang tru0ng. 

3 Dê nghj HDQT cüng Ban Diêu 
hành manh dan thay dôi dê 
chuân bj cho tlxang lai. Ma rng 
phát triên qua các linh we mài 
nhu xay drng bat dng san và 
cau dung. Co dông sn sang 
chap nhn rüi ro và dong hành 
cüng C,ong ty cho nhung buóc 
phát triên mói. 

Chü tQa hiu duc kiên cüa cO dong Trân Vit 
Thing. 
D dam bão an toàn trong däu tu xay dirng bat 
dng san trong giai doan hin nay, Cong ty can 
tr tao  qu dt va xay di,mg dir an trên qu dat 
cüa Cong ty. 
Trong thai gian qua Cong ty da triên khai dâu tu 
dt d thc hin các di,r an dâu Ui. 
Vê mt von: Cong ty can can nhäc vic phát 
hànli CO phiêu dê tang von. Congty s can ch9n 
thOi diem phü hp phát hành vOn dê darn bão 
quyên lqi cho cô dong va quyên lqi cüa Cong ty. 
HDQT cam an và mong muOn cO dông cftng 
dOng hành va chia sé nhftng rüi ro trong qua 
trinh ma rng dâu tu' mOi. 

V. BIEU QUYET THÔNG QUA CAC NQI DUNG Tid BA! HQI: 
Trên c sâ các Báo cáo, T?y trInh và qua qua trInh thão 1un, Dai  hi dä tin hành 

biêu quyêt (bang phiêu biêu quyet) thông qua các ni dung duOi day: 
1.TInhhInh phát phiu cho c dông: 
Tong so phiêu tharn gia biêu quyêt: 29 phiêu, dai  din cho 8.388.315 cO phân cO 

quyên biêu quyêt. 
Tong so phiêu hçrp l: 29 phiêu, dai  din cho 8.388.315 cô phân cO quyên biêu 

quyêt. 
Tong so phiêu khOng hçp l: 0 phiu. 
2. Kêt auã kiêm Dhiêu: 

NO! DUNG Dng 
I hông 
dông 

KhOng 
cô y kién 

KhOng 
hqp 

Không 
nP 
phiêu 

1. Báo cáo két qua hott dyng c.ua 
Hi dng quãn trj; Hoat  dng 
san xut kinh doanh nam 
2021. 

CP 8.388.315 0 0 0 0 

T' Iê 
% 

100 0 0 0 0 

2. Báo cáo hoat dng cüa Ban 
kim soát nAm 2021 

CP 8.388.315 0 0 0 0 

T lé 
% 

100 0 0 0 0 

3. Báo cáo tài chInh riêng và hcp 
nht näm 2021 dã duçic kim 
toan 

CP 8.388.315 0 0 0 0 

T3Ié 
% 

100 0 0 0 0 

0 
/ 4. K hoach phân phi igi nhun 

näm 2021. 

CP 8.388.315 0 0 0 

T'Ié 
% 

100 0 0 0 

5. Quyt toán thu lao HDQT, 
BKS näm 2021 và phuang an 
thü1aonàm2022. 

CP 8.388.315 0 0 

T' 1 
% 

100 0 0 0 0 

6. K hoach san xut kinh doanh CP 8.388.315 0 0 0 0 

nãm 2022. 
% 

100 
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7. Lira chpn Cong ty kiem toan 
tài chInh nàm 2022. 

CP 8.388.315 0 0 0 0 

T 1 
% 

100 0 0 0 0 

8. Uy quyén Tng Giám dêc k 
hçip dông, giao djch có giá tn 
drn5i 35% tOng giá trj tài san cüa 
Cong ty ghi trong báo cáo tài 
chInh gân nhât giiYa Cong ty vri 
dOi tucmg sau: (*) 
1. Cong ty C phn Du tu và 
Xây dirng Thiy lçii Lam Dông 
("Cong ty LHC"), COng ty m 
shfiu trén 64,9% tOng so cô 
phân có quyén biêu quyêt. 
2. Cong ty Co phân Dâu tu vá 

xay dung 40 ("Cong ty 40"), 
(Cong ty con cüa COng ty 
LHC) 

CP 
1.583.943/ 
1.589.093 

5.150/1. 
589.093 0 0 0 

Ty 1 
99,68 0,32 0 0 0 

9. Uyquyn Tng Giám dc k 
hçip dông, giao djch có giá trj 
drni 35% tong giá trj tâi san cUa 
Cong ty ghi trong báo cáo tài 
chInh gãn nhât giüa COng ty vói 
dOi tucmg sau: (*) 
Cong ty TNHH Gch Hip 

Thành, COng ty LBM dang s 
huii 94,39% von Diêu lé. 

CP 1.583.943/ 
1.589.093 

5.150/1. 
589.093 0 0 0 

99,68 0,32 0 0 0 

10. Süa dOi ngânh nghê kinh 
doanh theo thông báo t' i sâ CP 8.388.315 0 0 0 0 

huu cüa nhà dâu tu nuc 
ngoài và diêu chinh Diêu i 
COngtynam 2022. 

Ty Ic 100 0 0 0 0 

11. Phucmg an phát hânh c 
dê tang vOn cO tü phiêu phân 

CP 8.388.315 

nguOnvOnchñshum Tyic 
% 

100 0 0 0 0 

(*) Dã 1oi trir c phtn ciia nguYi có lien. 

3. Cäc nil dung dä du'qc JJi hi dôngcô dông thông qua: 
Theo khoán 1 vâ khoán 2, Diêu 21, Diêu 1 Cong ty, các ni dung sau day dirçc 

Dti hi dông cO clang thông qua: 

STT Ni dung cia thrçrc thông qua 
T1êtán 

thành/tông so 
phiêu biêu quyêt 

1 
Báo cáo kêt qua hot dng cüa Hi dOng quãn trj; 
Hot dng san xuât kinh doanh nAm 2021. 

100°/ 

2 Báo cáo hott dng cña Ban kiêm soát näm 2021 1090 ,/ 
3 Báo cáo tài chmnh riêng va hçp nht nãm 2021 dã dixçc kim toán ,140° ( 
4 K hoich phân phi lqi nhun näm 2021 / 1O.0 

Quyt toán thi lao HDQT, BKS nãm 2021 vã phuong an thu lao 
nãm 2022 ." 100°/ ° 

6 Kê hoach san xuât kinh doanh näm 2022 100% 
7 Lira ch9n COng ty kim toán tài chInh näm 2022 100% 
8 Uy quyên Tong Giám dôc k hçTp dng, giao djch có giá tn duii 99,68% 
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B 9/A JJQI o039 1 BAN THIS KY 

Trân Xuãn Tãni Nguyn Th Hu'o'ng 

CONG TV 
có PHAN KHCNG sA 

VA vi tiu xA 0 

LAM 

E BINH HIEN 

C' 
-U 
* 

7.. 

35% tng giá trj tài san cüa Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh g.n 
nhât giüa Cong ty vài dOi tung sau: 
1. Cong ty Co phân Dâu tir và Xây dirng Thüy 1i Lam Dông 
("Cong ty LHC"), Cong ty mc sâ htu trên 64,9% tong so cô phân 
cO quyên biêu quyêt. 
2. Cong ty Co phân Dâu tu và xây d%mg 40 ("Cong ty 40"), (Cong 
ty con cUa COng ty LHC) 

9 

T.Jy quyên Tng Giám dc k' hqp dông, giao djch có giá trj duâi 
35% tong giá trl tâi san cUa Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gãn 
nhât giüa COng ty vâi dôi tung sau: 
Cong ty TNHH Gch Hip Thành, Cong ty LBM dang sx hthi 
94,39% vOn Diêu 1. 

99,68% 

10 
Sira dOi ngãnh nghê kinh doanh theo thông báo t 1 s& hffir cUa nhà 
dâu tir nixOc ngoài và dieu chinh Diêu 1 COng ty nm 2022. 

100 0/ 

Phuang an phát hành c phiu d tang v6n cô phân tir nguOn von 
chüshU'u. 

1 00°/ 

4. Ni dung phát sinh ngoài chiro'ng trInh ngh si dã thông qua: 
Khong cO. 

VI. THÔNG QUA BIEN BAN, NGH! QUYET VA BE MC DI HQI. 
Biên ban nay &rc 1p vào lüc 10h30 ngày 23/4/2022 ngay sau khi Di hi dông 

co dông thi.r&ng niên näm 2022 cüa Cong ty LBM kêt thUc chixang trInh nghj sir. 
Thu k dã doc biên ban nay trixâc toãn the Di hi dông cô dông và d dixçic biêu 

quyêt thông qua tai  Dti hi vOi 100% tong sO phiêu biêu quyêt cUa cô dông có quyên 
biêu quyêt CO mit t?i  Dti hi. 

Dti hi kêt thüc lüc 11 gi?i 00 phüt cüng ngày. 
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