TCT CO PHAN BAo HIEM
PETROLIMEX

CONG HoA xA HOI cnu NGHIA VI~T NAM
DQc I~p - Tlf do - Hanh phuc
Ha N(Ji, ngay 26 thang 02 ndm 2019

S6: 02/PHCO-BQLCD-CV

PGINSURANCIi:

THONGBAO
T~M UNG CO T(JC NAM 2018 BANG TIEN M~ T
Kinh gfri: Quy

C6 dong Ttmg Cong ty c6 ph~n Bao hi~m Petrolimex

T6ng Cong ty c6 phan Bao hi~m Petrolimex (PHCO) tran trong thong bao toi Quy c6 dong
v~ viec tarn irng c6 tire bang tien mat nam 2018 cua PHCO, cu th@nhu sal,l:
1. D6i tuong: C6 dong sa hiru c6 phan PHCO co ten trong danh sach tai thai di~m chot ngay
19/02/2019 (theo danh sach thong bao cua Trung tam luu ky Chung khoan Viet Nam) .
2. Ty I~ tarn ung c6 tire nam 2018: 12.0% (1.200 d6ng/c6 phan);
3. Thai gian tam irng

c6 nrc

2018: B~t d~u tir ngay 28/02/2019 (tnr thir bay, chu nhat, ngay l~);

4. Phuong thirc tarn ung: Chuyen khoan hoac ti~n mat;
4.1. D6i voi c6 dong da hru ky se nhan tien c6 tire tai Cong ty chung khoan noi c6 dong
khoan;

rna tai

4.2. D6i voi c6 dong chua luu ky:
- Cac c6 dong dang ky chuyen khoan, tien c6 tire se duoc chuyen vao tai khoan dang ky
(m~u dang ky duoc dang tren website cua PHCO: ~WW.Rjico.com.vn)
- Cac c6 dong nhan ti~n mat: Ban quan ly c6 dong - T6ng Cong ty c6 phan Bao hi@m
Petrolimex, T~ng 22- Toa nha Mipec, S6 229 Tay San, D6ng Da, Ha NQi.
Khi nhan c6 tire, d~ nghi Quy c6 dong mang thea Chung minh thir nhan dan/Can circe
cong dan hoac hQ chieu. Truong hop, Quy c6 dong uy quyen cho nguoi khac nhan c6 tire, can
phai lap giay uy quyen co xac nhan cua chinh quyen dia phirong (uy ban nhan dan xa/phuong),
trong do neu r5 ho ten nguoi tty quyen, nQi dung tty quyen, chtr ky va s6 Chung minh thu nhan
dan/Can circe cong dan hoac hQ chieu cua ben uy quyen va ben duoc tty quyen.
N€u dn bi€t them thong tin chi ti€t, Quy vi c6 dong xin vui long lien he: Mr Vfi Minh
Quang hoac Mrs Nguyen Thi Ngoc Bich - Thanh vien Ban Quan Iy c6 dong, di~n thoai
0243.7760.867 (may le 205)
Tran trong!

Noi nhiin:
- Nhu tren;
- Luu: 8TH, VT, BQLCf)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
……..., ngày

tháng

năm 20…

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018
BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
Họ và tên người đề nghị :…………………………………………………………………
Số CMT/ĐKKD/Hộ chiếu: …………………Cấp ngày:………………Tại : ….……… ……..
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………............
Số điện thoại : …………………………………………………………………………………..
Số cổ phần sở hữu: …………………………………………………………………………….
Do điều kiện ở xa không thể trực tiếp đến quý công ty để nhận tiền cổ tức, nên tôi đề nghị Tổng
công ty chuyển tiền cổ tức bằng hình thức chuyển khoản theo nội dung sau.
* Tên tài khoản (đề nghị viết chữ in hoa):
……………………………………………………………………………………………………….
* Số tài khoản:
……………………………………………………………………………………………………….
* Mở tại ngân hàng:
……………………………………………………………………………………………………….
* Địa chỉ ngân hàng:
……………………………………………………………………………………………………….
Tôi cam đoan xin chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền sau khi tiền đã được cắt chuyển từ tài
khoản của Quý Tổng công ty để chuyển theo đúng địa chỉ nêu trên và không đưa ra bất cứ một
khiếu nại gì đối với Tổng công ty.
Tài liệu gửi kèm
- 01 bản photocopy CMTND của cổ đông cá nhân
và Giấy phép ĐKKD đối với tổ chức.

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
( Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu đối với pháp nhân)

