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Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ) 

 

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama 

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2020/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 06/10/2020 v/v thông qua 

chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;  

- Xét tình hình thực tế.  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo tới toàn thể 

Qúy Cổ đông của Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu 

tăng vốn điều lệ như sau:  

1. Tên cổ phiếu   : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama  

2. Loại cổ phiếu   : Cổ phiếu phổ thông  

3. Mệnh giá   : 10.000 đồng/cổ phiếu  

4. Giá phát hành   : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Số lượng CP phát hành  : 25.000.000 cổ phiếu  

6. Tỷ lệ phát hành   : 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt 

danh sách cổ đông sẽ có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu 

mới phát hành thêm).  

7. Giá trị cổ phiếu phát hành : 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) 

8. Ngày chốt danh sách  : 16h00 ngày 12/10/2020  

Phương thức phân phối, thời gian thực hiện đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua cổ 

phiếu, nộp tiền mua, Công ty sẽ thông báo đến cổ đông theo danh sách được chốt tại ngày 

12/10/2020.  

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  
- Cổ đông (t/b tại website công ty) 

- Lưu: VP  

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

NGUYỄN TÂN THÀNH 

 

 

lannn
New Stamp




