
TCT CO PHAN BAO HIEM CONG HOA XA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
PETROLIMEX Dc lap - Tr do - Hnh phác 

S: 07/2020/PJICO-CV-HDQT Ha N5i, ngày 04 tháng 03 nám 2020 

PG INSURANCE 

THÔNG BAO 

TM 1FNG cO TIC NAM 2019 BANG TIEN MIST 

Kinh gui: Qu C dông Tng Cong ty cô phn Bão hiêm Petrolimex 

Tang Cong ty c phn Bão him Petrolimex (PJICO) trân trQng thông báo tOi Qu c dong v 
vic tam  i.'rng c tüc bang tin mt näm 2019 cüa PJICO, cii th nhu sau: 

1. DM ttrçmg: C dông so hUu c ph.n PJICO có ten trong danh sách tai  thai dim ch& ngày 
25/02/2020 (theo danh sách thông báo cüa Trung tam luu k Chtrng khoän Vit Nam); 

2. T1tm iirng c t1rc näm 2019: 13,0%(1.300 dng/cphn); 

3. Thii gian tam  irng c tirc 2019: Bt du tCr ngày 06/03/2020 (trü thu bay, chU nht, ngày l); 

4. Phuang thirc tam  irng: Chuyn khoàn hoic tin mat; 

4.1. D& vOi c dOng dã hxu k së nhn tin c tue tai  Cong ty chung khoán ni c dông mO tài 
khoãn. 

4.2. Di vOi c dông chua luu k: 

- Các c dong dang k chuyn khoãn, tin c tirc sê duçic chuyn vào tài khoàn dang k 
(mu dang k di.rçic dang trên website cUa PJICO: www.pjico.com.vn); 

- Các c dong nhn tin mt tai  Ban Tng hçip Hi dng quan trj - Tng Cong ty c phn 
Báo him Petrolimex, TAng 22— Tôa nhà Mipec, S 229 Tây Son, Dng Da, Ha NQi. 

Khi nhn c tüc, d nghj Qu c dOng mang theo Chung minh thu nhân dân!Cãn cuOc 
cong dan hotc h chiu. Trueing hçrp, Qu c dông üy quyn cho nguñ khác nh.n c tirc, cAn phái 
1p giy üy quyn có xác nhn cüa chInh quyn dja phucing (üy ban nhân dan xâIphung), trong 
do nêu rO h9 ten ngtrôi üy quyn, ni dung üy quyn, chU k và s Chrng minh thu nhân dân/Cän 
cuOc cong dan hoc h chiu cUa ben Uy quyn và ben duçic üy quyn. 

Nu cAn bi& them thông tin chi tit, Qu vj c dông xin vui lông lien h: Mr Vu Minh 
Quang hotc Mrs Nguyn Thj Ng9c BIch — Ban Tng hcip Hi dng quãn trj, din thoai 
0243.7760.867. 

Trân trQng! 

Ncri nhmn: 
- Nhtr trên; 
- Lru: BTH, VT. 

 

Trn Ng9c Nám 
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