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TCFCO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Bôc lap — Tir do — Hanh phüc  

HàNi,ngay25 tháng05 nãm 2020 

TO TRINH DAL HQI BONG CO BONG 

V/v: Thông qua chñ tnrong nOi room - nâng t' 1 s hthi t& da cüa Nhà du tu nuâc ngoài 
tii TOng Cong ty cô phân Bào hiêm Petrolimex (PJICO) 

V A A A A A A A A 
Kinh girl: Bi 1191 dong co dong Tong cong ty co phan bao hiem Petrolimex 

Can ci'r Lut Doanh nghip S6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Can cir quy dinh cüa Lut chirng khoán và các van bàn hi.ràng dn thi hành; 
Can cir Ngh djnh 60/2015/ND-CP ngày 26/6/20 15 cUa ChInh Phü v vic sra d6i, b6 

sung mt so diêu cüa Nghj djnh s6 58/2012/ND-CP ngày 20/7/20 12 cüa ChInh Phü quy djnh 

chi tit và huâng dn thi hành môt s6 diu cüa Lust  chirng khoán và Lust  süa d6i, b6 sun 

mt s6 diu cüa Lust  Chirng khoán; 
Can cr Biu Cam kt WTO v Djch v1i cUa Vit Nam trong Hip djnh chung 

Thrnyng mii dlch vi7i; 

Can cir Diu 1 T6ng Cong ty c6 phn báo him Petrolimex ngày 20/4/20 18; 

Can cr Nghj quyt s6 08/2020/PJICO/NQ-HDQT ngày 25/05/2020 cüa Hi d6ng 

quãn trj T6ng Cong ty Báo him Petrolimex; 
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Hin nay, t' l sâ hüu t6i da cüa Nhà du tu nuOc ngoài ti T6ng Cong ty c6 phAn 
Bào him Petrolimex ("PJTCO") là 49% Von diêu l. Can Cu: 

- Quy dnh pháp lut v chirng khoán: Tti khoãn 2 Diu 1 Nghj djnh 60/2015/ND-CP 

ngày 26/6/20 15 cüa ChInh PhU v vic sira d6i, b6 sung mt s6 diêu cUa Ngh djnh 56 
58/2012/ND-CP ngày 20/7/20 12 cüa ChInh Phü quy dlnh  chi tit và huàng dn thi hành mt 

s6 diu cüa Lust  chüng khoán và Lust  sira d6i, b6 sung mt s6 diu cüa Lust  Chrng khoán: 

Trich dan: 
"75' l s& hint nithc ngoài tçii cong ty dcii ching nhw sau. 

a) Trithng hQp diu wóc quc t ma Vit Nam là thành viên CO quy djnh v t3' l sà 

hfru nithc ngoài, thl thirc hin theo diu ithc quóc té." 

- Cam kt gia nhp WTO cüa Vit Nam: Biu CLX- Vit Nam Phân II- Biu cam kt 

ci th v djch vii Danh miic min trir dôi xr Tôi hu qu6c theo Diu II. Ti Dim A Mic 
11.7: d6i vai Nganh bão him và các djch vi lien quan dn bào him khOng hn ch v t' lê 
sâ hüu v6n cUa Nhã cung cp djch vi nudc ngoai (quy djnh cii th tai  Danh miic min tru 

d6i xu T6i hu qu6c). 



D thirc hin quy djnh pháp 1ut chrng khoán trên day, dng thii tang cung tInh 

thanh khoán c phiu PJICO trên thj tri.rông chirng khoán; dam báo Cong bang quyn lqi, igi 

Ich cUa các nhã du tu, cüng nh.r 1çi Ich cüa các c dong; hp dn các nhà dâu tu khi phát 

sinh nhu cAu tang vn diu 1 PJICO, Hi dng quán trj Tng Cong ty c phAn Bão him 

Petrolimex kmnh trInh Di hOi  dng c dông thông qua chü truong: 

1. Nâi room — nãng t 1 s& hUu ti da cüa nhà dAu tu nuâc ngoài ti PJICO tir 49% len 
100%. 

2. B sung, sira di Giy phép thãnh 1p và hot dng cüa PJICO vâi ni dung sau: 

TT Ni dung trong Giy phép thành 
1p Va hot dng hin hành 

Ni dung dir kin 
diu chinh 

L do diu chinh 

Hoat dng dâu tu theo quy djnh cüa 
pháp 1ut 

Các hot dng du 
tu theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ma không 
h?n chê t' 1 sâ hUu 
cüa nhà dâu tu flhl€IC 

ngoai 
D phü hçxp quy 
djnh cüa pháp 1ut 
và không han chê t 
lê sâ hüu cña Nhà 

u tu nuâc ngoai 

2 Các hoat dng khác theo quy dlnh  
cüa pháp 1ut 

Các hot dng khaC 
theo quy dnh cüa 
phap luat ma khong 
han ché t' lé s hu 
cña nhà dâu tu nuâc 
ngoài. 

3. Uy quyn và giao cho HDQT, Tng giám dc t ch(ic thirc hin vic diu chinh 
phép thành 1p vâ hot dng; Diéu 1 cüa PJICO theo quy djnli bao gôrn: cac diéu chi 
da dé xuãt ti To trinh nay vâ các diéu chinh khác phát sinh néu can thiêt dê nâng t' 1 
hu tôi da cüa Co dông nuàc ngoâi tti PJICO len den 100%. 

KInh trInh Dai hOi dng c dông xem xét, thông qua!,- 

Trãn Ng9c Nàm 
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