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KInh gui:

- Uy Ban Chtrng Khoán Nhà Ntró'c
- Sr Giao Djch Chfrng Khoán TP Ho ChI Minh

Ten TCNY: Tng Cong ty C phn Bâo him Petrolimex
Ma Chirng khoán: PGI
Dja chi tru sâ: Tng 21,22 — Tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dông Da, Ha NOi
Diênthoai: 043.7760.867

Fax: 043.7760.868

Ngtrâi ducic üy quyn CBTT: Ong Trn Anh Tun — Phó Tong Giám dôc
Ni dung cong b thông tin: Nghj quy& s 01/2018/PJICO/NQ-HDQT ngày
15/01/2018 cüa Hi dng quàn trj Tong cong ty.
Thông tin nay cia duçYc cOng b trên trang thông tin din tir Tng cong ty c phn Bào
him Petrolimex theo duô'ng dan: https ://www.pj ico .com.vn/danh-muc-tai-chinh-codong/thong-tin-cho-co-dong.
Chimg tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là diing sr that và hoàn toàn
chju trách nhim trixâc pháp lut v ni dung các thông tin cia cOng b.
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TONG CONG TY C PHAN BAO hEM CONG HOA )A HO! CHU NGHL4VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
PETROLIMEX
Ha Nt3i, ngày 15 tháng 01 näm 2018

S: 01/201 8/PJICO/NQ-HDQT

PG INSURANCE

NGHI QUYET PHIEN HQP HQI DONG QUAN TRI LAN THIIJ' 18
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
HQI BONG QUAN TRI
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cr Lust Kinh doanh Báo him s 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Lust süa di,
bô sung mt so diêu cUa Lust Kinh doanh bão hiêrn so 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và
các Nghj djnh huOng dan;
Can cir Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cir giy phép thành 1p và hoat dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/20 11 và các
giây phép diêu chinh cüa B Tài chInh;
Can ctr Diêu ! Tng Cong ty C phn Bão hirn Petrolimex ngày 20/06/20 17;
Can cir Quy ch T chrc vá hoat dng cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty;
Can cr kt 1un tai phiên h9p IAn thtr 18 cüa Hi dng quãn trj Tng Cong ty c
phân Bão hiêrn Petrolirnex ngày 15/01/2018,
QUYET NGH:
Biêu 1. TInh hinh thuc hin k hoach kinh doanh närn 2017 và trin khai ké hotch
kinh doanh närn 2018:
1.1. Thông qua kt qua thic hin kê hoch kinh doanh nãm 2017:
* Kt qua kinh doanh (tam tInh tai th?i dim báo cáo):
- Doanh thu báo him gc: 2.500 t' dng (khong tInh doanh thu báo him tàu cá
theo Nghj djnh 67/CP), hoàn thành 100% kê hoach närn; tang 6% so vâi närn 2016;
- Lçi nhutn truâc thu: 155 t dng, hoàn thãnh 111% k hoach näm, tang trtiOng
24% so vOi näm 2016;
- C tüc dir kin chi trã: 12% (hoàn thành virçYt imrc k hoach DHDCD thithng niên
näm 2017 giao tôi thiêu 10%).
* Các mt cong tác quãn !, quán trj, diu hành doanh nghip duc quan tarn và
ngày cang nâng cao, tlrng bu'Oc dáp 1rng du'qc yêu câu ye quán trj doanh nghip theo dUng
quy djnh cUa pháp 1ut.
Hi dng quãn trj ghi nhn, biu duang nhcrng thành tIch cUa Tng giám dc, Ban
Lanh dao và Can b nhân viên Tang cOng ty dä n 1irc phân dâu hoãn thành toân din các
chi tiêu kê hoach närn 2017 duçc HDQT giao. Bong th?i tin tirâng vâi ca s& nên tang dä
dat thrqc, cUng vâi si ho trq thiêt thirc cUa các ca quan quán 1, các cô dông, các khách
hang, Tong cOng ty se CO nhü'ng bu'ó'c tiên vung chäc trong närn 2018 và nhung närn tiêp
theo.
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1.2. Trin khai Kê hoich närn 2018:
* Miic tiêu tr9ng tarn trong närn 2018: Phát triên doanh nghip gän lien vâi miic
tiêu tang truâng ben vUng và hiu qua dIch th1c, phân dâu trâ thành doanh nghip thuc
TOP4 trên thj trInYng bão him phi nhân th Vit Nam vâi phuing thiirc nâng cao chat
luvng djch v11, san phârn hüu Ich và näng 1irc canh tranh.
* Các chi tiêu k hoach kinh doanh ca bàn nãrn 2018:
Hi dng quàn trj dà giao k hotch kinh doanh tng hçip nàm 2018, vói các chi
tiêu ké hotch cci bàn:
- Doanh thu bão hiêrn gôc: 2.625 t dông (chua bao gôrn tàu Ca theo Ngh djnh 67)
- Li nhun trnâc thu

: 160 t dng;

- Chia c tirc: ti thiu 12%.
Trên co si K hotch kinh doanh tng hqp närn 2018 Hi dng quãn trj giao, Tng
giám doe dã triên khai giao kê hoich kinh doanh nàrn 2018 cho các Dcin vj trirc thuc
ngày 27/12/20 17.
* V các giãi pháp thrc hin trong nãm 201 8:
- Thng nht c bàn các giài pháp trQng tarn tp trung thirc hin trong nãm 2018
theo báo cáo dê xuât cüa Tong giárn dôc.
- Närn 2018, Tng cong ty cn quyt 1it trin khai các giái pháp d nâng cao hiu
qua dôi vOi hott dng kinh doanh bão hiêm, hot dng dâu tu và phát triên các san phâm
mâi don dâu thj tru?Yng; tiêp t11c khäc phiic quyêt 1it nhUng ton tai; thuc hiên rà soát süa
dôi Diêu l, Quy chê, Quy dnh darn bão phü hcip vâi hoat dng cüa Tong cong ty và quy
djnh rnOi cOa 1ut pháp; cii the hóa ni dung hcip tác vâi nhà dâu tir chiên h.rc nuâc ngoài
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) dê phát trién thj trung, nâng cao
näng 1rc quãn 1 trén nen tang irng diing Cong ngh thông tin hin dti.
Diu 2. V hoàn thin CG cAu quân trj cüa Tng cOng ty.
2.1. Giao cho Chñ tjch HDQT chi dio:
- Hoàn thin eo
cüa pháp 1ut.

CU

quãn trj, t chi'rc Hi dng quàn tr Tng cOng ty theo quy djnh

- Kin toàn t chic, nhân sir Ban Kirn toán ni b darn bão v s luqng và chit
krqng dé thrc hin tot churc nang nhim v11 theo quy djnh tai Diêu 1 Tong cong ty và Quy
chê "To chirc và hoat dng cüa Ban Kiêm toán ni be" da ban hành.
- Phân cong Ba Trjnh Thj QuS'nh Hixang - thành vien HDQT dc 1p trirc tip diu
hành Ban Kiern toán ni b tr ngày 01/02/2018 (khi Tri.râng Ban kiern toán ni b duc
nghi hixu d hung ché d theo quy djnh cüa pháp 1ut). Sau thii gian 06 tháng, Hi dOng
quàn trj së xem xét dánh giá dê quyet djnh nhân sir diêu hành Ban Kirn toán nOi b.
- Thrc hin các quytrInh theo quy djnh d b nhirn la Ong Dào Narn Hài tiêp tue
gii chüc Tong giám doe Tong cong ty nhim kS' 05 närn k ti'r ngày 01/03/2018.
2.2. V phát trin ngun nhân 1irc và nhãn sir:
- Xây dirng Quy hoch can b Tng cong ty trong tüng giai doan dé chun bj di
ngU can b dáp ing duc yeu càu nhim vi truc mat và trong nhirn kS' näm 2019 —
2024.

2

- V M nhirn ngu'O'i quãn 1 Tong cong ty: Dê dáp irng kjp thai yêu cu nhirn vii
vEt quy rnô phát triên cOa Tong cong ty, Hi dong quEtn trj thông nhEtt bô nhirn 01 Phó
Tong giárn dôc trong Qu 1/2018 vâi các yêu câu sau:
+ Thirc hin dung quy trInh b nhirn can b theo Quy ch quEtn 1 thrc hin cOng
tác to chirc, can b và lao dng tiên luong cüa Tong cong ty cO phân Bão hiêm Petrolimex
ban hEtnh theo Quyet djnh so 21/2016/PJICO-QD- HDQT ngày 01/12/2016;
+ Tiêu chun chung: dáp lung tiêu chun theo quy djnh hin hành cüa pháp 1uit vEt
cüa Tong cong ty;
+ Lra ch9n can b có näng hrc, kinh nghirn lam vic vâi di tác khách hang nuOc
ngoài (k5 näng, kinh nghim chuyên mon và ngoi ng tot);
+ LEt can b da tham gia lam vic tti Van phOng Tng cOng ty vEt dEt trãi nghim
thirc tin tti c sâ;
+ CO do tui phü hçip (tir 35 tui dn 50 tui), slurc khOe tOt.
Diu 3. Mt s cong vic khác:
3.1. Uy quyn Chü tjch HDQT phê duyt k hoch kim toán nOi b närn 2018 cüa
Ban Kiêm toán ni bi dam bEto theo quy djnh hin hEtnh cña Tong cong ty.
3.2. Thng nhEtt ttm lurng c trc nãm 2017 cho các c dOng theo nhu dê nghj cüa
Tong giárn doe ti T? trInh HDQT so 68/PJICO-TTr-TGD ngEty 09/01/2018, ciii the nhu
sau:
- T' 1 tm iung Co tiuc

12% (1.200 dông/c phn);

- HInh thiuc chi trEt

Bang tin met;

- Nguôn chi trEt c tüc

Li nhuin kinh doanh näm 2017;

- Thai gian cht danh sách c dOng

Tháng 0 1/2018;

- Th?ii gian bt du chi trEt c ti'rc

Tháng 02/20 18.

Giao cho Tng Giárn dc chi do thirc hin thu t11c vEt chi trã c tue tim üng cüa
näm 2017 darn bEto theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu l Tong cOng ty.
3.3. Thng nht d xut cüa Tng giárn dc tti Tà trInh HDQT s 92/2018/TTrTGD ngEty 08/01/2018 "Wv: Khen thuOng dir an phát hEtnh cô phân riêng lé cho nhEt dEtu
tu nuâc ngoEti". Uy quyên cho Chü tjch HDQT quyêt djnh khen thithng cii the theo quy
djnh hin hEtnh.
Can ciu ni dung Nghj quyt, Chü tjch HDQT t chrc trin khai thire hin ./.
ix
Noi nhân:
- UBCK, So' GDCK TP H ChI Minh;
- Các thành viên HDQT;
- HDQT Petrolirnex;
- Ban TGD;
- Ban Kim toán nôi b;
- Lu'u ban TH.

Dinh Thai Hirong
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TONG CONG TY CP BAO HIM
PETROLIMEX
Hj4
Sôl 3 L /PJICO-TGD-TB
V/v tam üng c ttirc nãm 2017

Mu 07/THQ
HOI
CHU
NGHiA
VIET NAM
CONG BOA xA
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc
Ha Nói, ngày 6 tJInP18 nám 2018

THÔNG BAO
V ngày dàng k cuM cüng d thrc hin quyn tm tung c tfrc nAm 2017

KInh gui: - Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam
-

S& giao djch chfrng khoán TP Ho ChI Minh

- Uy Ban chfrng khoán Nhà ntthc

Ten t chüc phát hành: Tang Cong ty c phn báo him Petrolimex
Ten giao djch: Tng Cong ty Báo him PJICO
Tri sâ chInh: Tng 21,22 Tôa nhà Mipec, s 229 Tây San, Dng Ba, Ha Ni
Diên thoai: 043 .7760.867

Fax: 043.7760.868

Chñng tôi thông báo den Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam (VSD) ngày
däng k cuôi cüng d 1p danh sách ngirôi s& hü'u cho chfrng khoán sau:
Ten chirng khoán: Co phiu Tang Cong ty c phn Bão him Petrolimex
Ma chirng khoán: PGI
Loai chirng khoán: C phik ph thông
Mnh giá giao djch: 10.000 dMg
San giao djch: HOSE
Ngày däng k' cuii cüng: 3 1/01/2018.
1. L do và miic dIch
- Tam üng c trc näm 2017 bang tin mat.
2. Ni dung ciii th
- T lê thixc hiên: 12,0%/cs phiu (01 c phiu dugc nhn 1.200 dông)
- Thi gian thirc hin: 12/02/20 18
- Da dim:
• Di vi chüng khoãn h.ru ks': Ngixi

so

hü'u lam thu tiic nhn c tOc bang tiên

tai các Thành viên Luu k (TVLK) fbi mO tài khoãn.
• Di vói chüng khoán chua 1uu k: Ngithi sO huiu lam thu tyc nh.n c tüc bang
tin tai Phông Du lii - Tng Cong ty c phtn Bão him Petrolimex
Dja chi: Tang 21- tôa nhà Mipec, S 229 Tây San, Dng Ba, Ha Ni
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- Thii gian: các ngày lam vic trong tun (trü thu 7, chü nht và ngày 1 t&) tr ngày
12/02/20 18 và xut trInh chüng minh nhân dan.
D nghj VSD 1p và gü'i cho Cong ty chüng tôi danh sách ngirôi sr hftu chfrng
khoán ti ngày däng k cui ciing nêu trên vào dja chi sau:
- Dja chi nhn Danh sách (ban cüng): Phông Du tu - Tng Cong ty Co phn Bão
him Petrolimex - T.ng 21, tôa nhà Mipec, S 229 Tây Scm, Dng Da, Ha Ni
- Dja chi email nhn file dü 1iu: cuongtt.pjico@petrolimex.com.vn
Chting tôi cam kt nhfrng thông tin v ngu*i sö hü'u trong danh sách së thrçrc sfr
ding dñng mtic dich và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi sé
hoàn toàn chju trách nhim trtthc pháp 1ut nu có vi phim.

Noi nhân:
- Nhu trên;
- Ban TKTH (p/h)
- Luu VT, DT, Cuing (06b)

iN GIAM )OC

Jafl'
* Tâi lieu dInh kern

- Nghj quyêt cüa HDQT
- Nghj quyêt cüa DHDCD näm 2017
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