TONG CONG TY CO PHAN BAOHIEM
PETROLIMEX

CONG HOA xA HO!CHU NGIIIA VIFNAM
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc

HàNç3i, ngày 13 tháng 05 izn 2020

CONG BO THONG TIN
(V/v Nghj quyt cüa Hi dng quãn trl)
KInh gui: - Uy Ban Chung khoán Nhã niwc
- S& giao djch Chfrng khoán TP Ho ChI Minh
- Ten TCNY: Tng cong ty c phn Bào him petrolimex
- Ma Chrng khoán: PGI
- Da chi trçt sâ chInh: Tang 2 1,22- Tàa nhà Mipec, 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni
- Diên thoi: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Ngi.ri duçc üy quyn CB1'T: Ong Trn Anh Tun
- Chirc vu: Phó Tng giám dc
- Ni dung cong b thông tin: Nghj quyt HDQT v vic t chrrc 1y ' kin c dông
bang van bàn.
Thông tin nay dâ duçc cong b trên website cüa PJICO theo dtr?ng dan:
https ://www.pj ico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong
TOi cam kt các thông tin cong b di.rOi dày là dUng sr that và hoàn toàn chju trách nhim
truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä cong bO./.
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PETROLIMEX
Bc 1p - Tii do - Hnh phüc
SS: 07/2020/PJICO/NQ-HDQT

HàNôi, ngày 12 tháng 05 nám 2020

PG INSURANCE

NGH QUYET
V vic t chü'c My

kin c bang van bàn

HO! BONG QUAN TRI TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cr Luat Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can ctr Lut kinh doanh Bão him s 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Lust si:ra
d&, b sung rnit s diu Lust kinh doanh bâo him s 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Can ci'r gthy phép thành 1p Va hot dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/20 11 và cac
gthy phép diu chinh cüa Bô Tài chInh;
Can cr Diu 1 Tng Cong ty C phn Báo him Petrolimex ngày 20/04/20 18;
Can cir Tang hqp Phiu kin cüa các thành viên Hi dng quán trj ti cong van
s 23/2020/PJICO-CV-HDQT ngây 07/05/2020,
QUYET NGHj:
Biu 1. Thông qua các tài lieu My kin c dông bAng van bàn bao gm:
- Ti trInh Dii hi dng c dông "V/v: thông qua sCra di, b sung Quy ch nOi b
v quán trj Tng Cong ty"; Dir tháo sCra di, b sung Quy ch ni b v quán trj Tng
Cong ty C6 phn Bão him Petrolimex (dInh kern);
- Phiu lAy kin c6 dông bAng van bàn, Mic dIch: trinh Di hi d6ng c6 dông
xem xét thông qua sira d6i, b6 sung Quy ch nOi bO v quãn tr T6ng Cong ty C6 phAn
Bào hirn Petrolimex (dInh kern);
- Dir thão Nghj quyEt D?i hi d6ng c6 dông (dInh kern)
Biu 2. Thông qua tin d v thii gian t6 ch(rc thirc hin lAy kin c6 dông:
- PJICO thc hin g'ri phiu lAy kin c6 dông ngay sau khi nhn duçic danh sách
ch6t C6 dông ngày 13/5/2020 tir Trung tarn li.ru k chirng khoán Vit Nam;
- Th?yi hin cu6i cüng c6 dông glri trã lôri Phiu lAy kiën ye den ico là 17h00
ngày 28/5/2020;
- Thri gian t6 chirc kim phiu lAy kin: 17h15 ngày 28/5/2020.
Biu 3. Thông qua thành phn Ban Kirn phiu, ngi.thi giárn sat kim phiu thy 2
kin c6 dông bAng van bàn:
- Ong TrAn Ng9c Näm - ChU tjch HDQT: Tnxâng Ban Kim phiu;
- Ong Dào Narn Hãi - Thành viën HDQT, T6ng Giám d6c: Thành viên;
- Ba Trjnh Thj Qu'nh H.rang - Thành viên dc 1p HDQT: Thành viên;
- Ong Hoàng Th Vinh - Truàng Ban T6ng hcip: Thânh vin;
- Ba Nguyn Thj Ng9c BIch - Phó Trung Ban T6ng hcip: Th.r k;

- Ba Pham Thi Nucing - Phó truâng Ban Kim toán ni b: Ngiiài chüng kiën,
giám sat;
- Ba Ha Kim Anh — Truâng Phông Tng hçrp, phii trách B ph.n pháp ché: Nguii
ch(rng kin, giám sat.
Diu 4. Giao chü tjch HDQT chi do th chc thxc hin các ni dung trên day dam
bão tuân thu theo quy djnh hin hành cUa pháp 1ut và cüa Tong Cong ty. .1.
Diu 5. Các Thãnh viên Hi dng quân trj, Tng Giám dc, Tnnng các Ban thuc
Hi dông quân trj, Ké toán tru&ng, Giám doe các dan vj trirc thuc, các tO chirc và các cá
nhân lien quan chju trách nhirn thi hành Nghj Quyét nay.
Nghj quy& nay có hiu 1?c k ti' ngày k .1.

Ntii nhân:
- UBCKNN;
- S& GDCK TP HCM; 1'TLKCK;
- HDQT Tap doàn XDVN;
- Lru BanTH, VT.
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V/v: Thông qua sra di, b sung quy ch ni b v quán trj Tng Cong ty"
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Kinh girl: Dai hQl dong co dong Tong cong ty co phan bao hiem Petrohmex
- CAn cr Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- CAn c(r Diu 1 Tang Cong ty c6 phAn bAo him Petrolimex ngày 20/4/20 18;
- CAn cr cong vAn s 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 cña Uy ban Chtrng khoán Nhà
nuâc v vic t chirc Di hi dng c dông thu?mg niên 2020;
52471BTC-QLBH ngày 29/04/2020 cüa Cuc QuAn 1, Giám sat Bão
- CAn CU Cong VAn
him v vic gia hn h9p Dai hi dngc dông thu&ng niên nAm 2020;
- CAn cU Nghj quyt s 05/2020/PJICO/NQ-HDQT ngày 22/04/2020 cUa Hi dng quAn trj
T6ng cong ty Báo him Petrolimex v vic thng nht trInh Di hôi dng c dong bang th
thfrc My kin c dong bang vAn bAn, d thông qua quyt djnh thirc hin sUa d6, b sung
"Quy ch ni b v quãn trj Tng Cong ty c phAn bAo him Petrolimex";
so

Hi dng quàn trj Ting Cong ty c phn Bào him Petrolimex kInh trInh Di hOi dng c
dong thông qua ni dung sCra d61, b6 sung cUa Quy ch nOi bO v quAn trj Tóng cong ty c
phAn báo him Petrolirnex (theo ni dung sUa dM, b sung dInh kern).
TrAn trpng kInh trInh Dai hi dng C6 dông!
TM. HQI BONG QUAN TRI
CHU TICH

Trân Ngçc Näm

NQI DUNG DI)' MEN SU'A DO! VA BO SUNG
Quy ch ni b ye quãn trj Tong Cong ty c phn Bão him Petrolimex (PJICO)
Tong quát:
1 Nôi dung sua dôi, bô sung Quy chê no! bô ye quan tn PJICO duoc thuc hiên theo quy dinh cua Luât Doanh nghiep so 68/20 14, Luât chung
khoán, Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cüa ChInh phü huàng dn ye quãn trj cong ty dôi vài cong ty di chng, Thông tu so
95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cüa B Tài chInh, huàng dn cña UBCKNN và phü hçp vâi thirc tin cüa PJICO.
2. Các ni dung phü hqp vói quy djnh hin hãnh vn gilt nguyen nhu Quy ch hin ti dã duqc DHDCD thông qua ngày 20/4/20 18.
3. Trong bàn Ni dung sfra dlil, bô sung diu nay:
- Ph.n vit chit in nghieng (tai Dliu 1, 2, 4, 6) là ni dung b sung, sira di trong Quy ch mâi so vâi Quy ch dA duçic DHDCD thông qua
ngày 20/4/20 18.
Quy ché ni b
ye quail trj PJICO hin hành
QUY CHE NO! BQ yE QUAN TR!
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM
PETROLIMEX
(Ban hành kern theo Quyê't djnh s6 26/2018/PJICO-QDHDQTngay 28 tháng06 näm 2018 cüa Hôi dong quán
trj Tong COng ty cO phán Báo hiêrn Petrolirnex)

Quy ch ni b v quãn trl Tcty dir thão sfra di
(phân ch1 in nghiêng)
QUY CHE NO! BQ yE QUAN TR!
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM
PETROLIMEX
(Ban hành kern theo Quylt djnh s6 /2020/PJICO-QDHDQTngày tháng nárn 2020 cia H5i dOng quán trj
TOng COng ty cO phân Báo hiêrn Petrolirnex,)

CH1J'€NG I

CHIX€NG I

QUY DLNH CHUNG

QUY DIN!! CHUNG

Ly do
sfra dôi

Diu 1. Muc dIch ban hành và pham vi diu chinh

Diu 1. Mtic dich ban hành và pham vi diu chinh

1. Quy ch quãn trj Tng cOng ty c phn Bão
hiêm Petrolimex (sau day viêt tat là "Quy chê quãn trj")
áp dimg trong phim vi Tong cong ty cô phân Bào hiêm
Petrolimex (sau day viet tat là "Tong cong ty"). Quy chê
nay duçic xây dng theo quy djnh ciia:
a. Luât Doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26
thángllnam2Ol4;
b. Lut Chirng khoán so 70/2006/QH1 1 ngày
29/06/2006;

1. QUy ch n5i bô v quiin trj Tng cong ty c B sung them
phán Báo hiêm Petnolimex (sau day viet tat là "Quy che cho day dii
quiin trj") áp d%lng trong phm vi Tong cong ty cO phân
Báo hiem Petrolimex (sau day yiêt tat là "TOng cong
ty"). Quy che nay dixçvc xây drng theo quy djnh cüa:
a. Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26
thángllnam20l4;
b. Luât Chirng khoán so 70/2006/QH1 1 ngày
29/06/2006;
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c. Can cir Lutt sira di, b sung mt s diu cüa
Lut Chiirng khoán so 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11
näm 2010;
d. Nghj djnh 96/2015/ND-CP ngày 19 tháng 10
näm 2015 cüa ChInh phU huâng dn chi tiêt thi hành mt
so diêu cüa Lut Doanh nghip;
e. Luât Kinh doanh Bâo hiêm so 24/2000/QH1O
ngày 09/12/2000;
f. Can cü Luat süa dôi, bô sung mt s diu cUa
Lut Kinh doanh bão hiêm ngày 24 tháng 11 näm 2010;
g. Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9
näm 2017 cüa Bô Tài chInh huâng dn mt sO diêu cüa
Nghj djnh so 71/201 7/ND-CP ngày 6 tháng 6 näm 2017
cüa ChInh phü huórng dn ye quãn trj cong ty áp ding dOi
vâi cong ty dti chüng;
h. Diêu 1 to chIrc & hot dng cüa Tong cong ty
duçc Dti hi dOng cO dông thông qua ngày 20 tháng 04
näm 2018.
2. Quy chê nay quy djnh nhung nguyen täc co
ban ye quãn trj Tong cong ty dê (i) bão v quyên vã 1çi
Ich hçp phap cüa cO dOng và Tong cong ty và (ii) dam
bão
thiêt 1p nhiing chuãn mrc ye hành vi, dto due
nghê nghip phü hçp vâi quy djnh cüa Pháp 1ut, Diêu 1
Tong cOng ty dOi vth các thãnh viên Hi dông quãn trj,
Ban TOng giám dOe, và các can b quàn 1 cüa Tong
cOng ty.
3. Quy ché nay dixçic Di hi dông cO dông
thumg niên nàm 2018 thông qua và chap thun toàn van
vâi 6 Chucing, 34 Diêu theo Nghj quyêt so
01/2018/PJICO/QD-DHDCD ngày 20 tháng 04 näm
2018.
Diu 2. Giãi thIch thut ngfr
1. Nhng tir ngü duâi day dirge hiu nhtr sau:

c. Can cü Lut süa di, b sung mt s diu cüa
Lut Chüng khoán sO 62/201 0/QH 12 ngày 24 tháng 11
nãm 2010;
d. Nghj djnh 96/2015/ND-CP ngày 19 tháng 10
näm 2015 cüa ChInh phU huOng dn chi tiêt thi hành mt
so diêu cUa Lut Doanh nghip;
e. Luât Kinh doanh Bão hiêm sO 24/2000/QH10
ngày 09/12/2000;
f. Can cü Lut süa dôi, bô sung mt so diêu cüa
Lut Kinh doanh bào hiêm ngày 24 tháng 11 nàm 2010;
g. Thông tu so 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9
nàm 2017 cüa B Tài chInh hung dn mt so diêu cña
Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 6 thàng 6 näm 2017
cUa ChInh phü huâng dan ye quán trj cong ty áp ding dôi
vâi cOng ty dii cháng;
h. Diêu 1 tO chirc & hot dng cüa Tong cOng ty
dirge Di hi dOng cO dOng thông qua ngày 20 tháng 04
nàm 2018.
2. Quy chê nay quy djnh nhung nguyen tac co
bàn y quàn trj Tng cong ty dê (i) bão ye quyên và lcd
Ich hçp pháp cüa cO dOng và TOng cong ty và (ii) dam
bào viêc thiêt 1p nhüng chuân mirc ye hành yj, do due
nghe nghip phü hgp vvi quy djnh cüa Pháp 1ut, Diêu 1
TOng cOng ty dOi vâi các thành viên Hi dOng quàn trj,
Ban TOng giám dOe, và các can b quãn 1 cüa TOng
cOng ty.
3. QUy ché nay dztcrc Dgi h5i dông cô dông thông qua và
chap nhan toàn van vái 6 Chircing 34 Diêu theo Nghj
quyêt so . . ./2020/PJICO/QD-DHDCD ngày . . ./. . ./2020

Hiu chinh phü
hgp khi
DHDCD thông
qua

Diu 2. Giãi thIch thut ngu
1. Nhüng tü ngü duâi day dirge hiu nhi.r sau:

a. "Quãn trj" là h thng eác quy tc d dam bào
a. "Quàn trj" là h thng eác quy tAc d dam bão
eho TOng cOng ty dirge djnh huàng diêu hành và dirge cho TOng cOng ty dirge djnh hiróng diêu hành và dirge
kiêm soát mt each có hiu qua vi quyen igi cUa cO dOng kiem soát mt each có hiu qua vi quyen lcd cUa cO dOng
và nhüng ngirôi lien quan den TOng cOng ty. Cáe nguyen và nhftng nguM lien quan den TOng cOng ty. Cáe nguyen
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tc quãn trj Tong cong ty bao gOm:
- Dam báo mt co câu quàn trj hiu qua;

ttc quàn trj Tng cong ty bao gm:
- Dam bão mt Co câu quãn trj hiu qua;

- Dam báo quyn igi cüa c dOng;

- Dam bao quyn igi cüa c dOng;

- Di xir cong bang gilia các cô dông;

- Di xü cong bang giüa các ci dOng;

- Dam bão vai trô cüa nhttng ngix&i có quyn Rn
- Dam báo vai trO cüa nhUng ngi.r&i có quyn igi
lien quan dn Tng cong ty;
lien quan dn Tng cong ty;
- Minh bach trong hoat dng cüa T6ng cong ty;

- Minh btch trong hoit dng cüa Tng cong ty;

- Hi dng quãn trj thrc hin lânh dio và kim
- Hi dng quãn trj thirc hiên länh dio và kim
soát Tng cong ty Co hiu qua.
soát Tng cOng ty có hiu qua.
b."NgixOi cO lien quan" là Ca nhãn hoäc th chüc
dugc quy djnh trong Khoãn 34 Diêu 6 cüa Lut Chirng
khoán và Khoãn 17 Diêu 4 cüa Luât Doanh nghip;
c. "Thành viên Hi dông quãn trj dc lap" (sau
day gçi là thành vien dc lap) là thãnh viên &rgc quy
djnh tti khoãn 2 Diêu 151 Lu3t doanh nghip .
d. Thành viên Hi dông quãn trj không diêu hành
là thành viên Hi dông quàn trj không phài là Tong giám
dOc, Phó Tong giám dôc, Kê toán trir0ng vànhttng ngithi
diêu hành khác theo quy dnh cUa Diêu l Tong cOng ty;

b."Ngu&i có lien quan" là cá nhân hoc ti chüc
dugc quy djnh trong Khoãn 34 Diêu 6 cüa Lut Chirng
khoán và Khoãn 17 Diêu 4 cüa Lut Doanh nghip;
c. "Thành viên Hôi dOng quãn tn dc lip" (sau
day gQi là thành viên dc lip) là thành viên dirgc quy
djnh tti khoãn 2 Diêu 151 Lust doanh nghip
d. Thãnh viên Hi dOng quãn trj khOng diêu hành
là thành viên HOi dOng quàn trj không phai là TOng giám
doe, PhO TOng giám dOc, Kê toán tnrâng và nhttng ng.r?Yi
diêu harih khác theo quy djnh cüa Diêu 1 TOng cOng ty;

e. "Ct dông chin hrgc" là Samsung Fire and
Marine Insurance Co., Ltd., (SFMI) mt cOng ty Han
Quôc có giây chirng nhn däng k doanh nghip so
110 111-0005078, do Seoul Central District Court, Office
of Registration cap ngày 26 tháng 1 nàm 1952;

e. "Ct dOng chin luge" là Samsung Fire and
Marine Insurance Co., Ltd., (SFMI) mt cOng ty Han
Quôc có giây chirng nhn däng k doanh nghip so
110 111-0005078, do Seoul Central District Court, Office
of Registration cap ngày 26 tháng 1 näm 1952;

f. "Tài 1iu giao djch" bao gm Hçip dng hçip tác
f. "Tài lieu giao djch" bao gm Hgp dng hgp tác
chiên lugc và Hçp dông dt mua cô phân dugc k bi chiên lugc và Hçip dông dt mua cO phân dirge k bâi
SFMI và Tong cong ty vào ngày 05/05/20 17;
SFMI và TOng cOng ty vào ngày 05/05/20 17;
g. "Dgi h5i dng c dông hQp trirc tuyên" là cuóc
hQp cüa các cô dông PJICO dttcrc to chzc thông qua hi
nghj trwc tuyên, cô dông tham dir, biêu quyêt và bâu th
bang các hlnh t/uc dwcic pháp luát cho phép.
h. "BO phieu diên &" là viêc cô dOng thzrc hiên biêu
quyêt hoc báu cit theo hInh th&c bó phiêu diên tit thông

Bsung Quy
che PJICO dê
to chirc thirc
hin
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qua he thing ho philu diên t cia PJICO ('sau day gi
tat là he thông P-Vote) hoãc h thông hO phiêu diên tz
cza ben th' ba do PJICO chi dinh.
i. "Tài khoán" là ten dãng nháp và môt kháu do
PJICO cung cap cho cô dong dé tham gia, truy cop và ho
phiêu trên he thông he thông P-Vote hoc he thông bO
phiêu diên ti'r cia ben thi ba do PJICO chi djnh. Tài
khoán diroc cap da trên thông tin nhan diên cüa hen
tham gia dã dtwc dáng kj5 tgi Pjico.
k. "Môt khâu mót lan (OTP,)" là môt kháu chi th
dung rnç5t lan trong khoáng thai gian nhât djnh dê xác
thu'c có dông khi,cô dông thtc hin truy cap he thông PVote hoac h thông hO phiêu d4n tir cia ben thz ha do
PJICO chi dinh.
1. "Ma dáng nhap (ID,) cia cô dông" là Sc giô'y
ch&ng minh nhán dan; So the can cithc cong dân, Ma sO
doanh nghiêp, Ma sO nhà dáu tu nzthc ngoài, hoac
hmnh thic khác da ditcic dang kj tgi PJICO hoac dwçrc
dang kj tai Trung tam hru kj Ch&ng khoán Vit Nam
(VSD).
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu ti mt
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tâi môt hoäc môt
s diu khoàn vàIhoc van bàn pháp 1ut se bao gm Ca hoc mt s diu khoàn vWhotc van bàn pháp 1ut së bao
nhüng sira di, b sung hoc van bàn thay th các van gm Ca nhrng süa di, b sung hoc van bàn thay th các
vänbãndó.
bãndó.

CHU'NG II
co BONG A BA! HQI BONG CO BONG
Biu 3. Quyn han cüa c dông

CHUNG II
CO BONG vA BI HQI BONG CO BONG
Biu 3. Quyn han cüa c dông

Di?u 4. Nghia vi và trách nhiem cüa cii dông
CO dông phô thông cO các nghkz vy và trách nhim
sau:
1. Tun tith Diêu l và các quy chê nói ho cO lien

Gitt nguyen

Bô sung them
ni dung theo
Diêu 13 Diêu
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quan dIn c dông cüa Pjico; châ'p hành quylt djnh cia
Dai hôi dông cô dong, Hôi dong quán trj.
2. Tham dir cu5c hQp Dgi h5i dông cô dông và thrc
hin quyên biêu quyêt thông qua các hlnh th&c sau.
a. Tham dir và biêu quyêt trtrc tiêp tai cuóc hQp;
b. Uy quyên cho ngirài khác tham dir và biêu quyêt
tai cu5c hQp;
c. Tham dr và biêu quyêt thông qua Dgi h5i dông cô
dông hQp trirc tuyên, bó phiêu dién tr hoäc hlnh thi'rc
diên tt- khác;
d. Gz'ti phiêu biêu quyêt den cuôc hQp thông qua thzi,
fax, tint diên tt.
3. Thanh toán tiên mua cô phán dã däng kj mua
theo quy dinh.
4. Cung cap thông tin cá nhân chInh xác (bao gôrn
dia chi, so diên thoai lien lac,) khi dãng kj rnua cô phân
và thông báo lai cho PJICO khi cO sit thay dôi.

1 PJICO

5. Hoàn thành vic dang /g" thay ddi thông tin cá
nhán khi có thay dôi; hoàn thành viçc dãng kj các thông
tin ngethi có lien quan dôi vái cO dông nói b5, hoàn
thành các nghta vu khác theo quy dinh cüa pháp lut
hiên hành.
6. Chju trách nhiêm cá nhân khi nhán danh PJICO
dirOi moi hInh thz-c dê thrc hin môt trong các hành vi
sau day:
a. Vi phgm pháp lut;
b. Tiên hành kinh doanh và các giao djch khác dê tir
lcii hoc phyc vu ku Ich cüa tO ch&c, cá nhân khác;
c. Thanh toán các khoán nçt chira dIn han trzthc các
rüi ro tài chInh d6i vái PJICO.
JJieu 4. Trach nhiçm cua co dong ion

7. Trach nhiçm cua co dong iou:

Sira&,iDiu4

Quy

ch

cü

h khoan7

1. C dông 1cn không dixçc lçri ding iru th cüa
a. Không duçic lçii ditng ixu th cüa mInh gay tn
mInh gay tn hai dn các quyn, lçTi Ich cüa Tng cong ty hii dn các quyn, loi Ich cüa Tng cOng ty Va cüa các cô ch mài. Ni
và cüa các c, dông khác.
dông khác.
dung vn gi&
nguyen chi hiu
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2. C dông lan cO nghia vi cong b thông tin
b. CO nghia vii cOng b thông tin theo quy djnh chinh câu chtt
cho rO nghia.
theo quy djnh cUa pháp lust.
cUa pháp 1ut.

J3iêu 5. Diu 1 Tang cong ty

Diu 5. Diêu 1 Tong cOng ty

Gitr nguyen

Diêu 6. Cuôc hop Dii hi dng c dông thtr&ng Diu 6. Cuôc hop Dai hi dông c1 dOng thirè'ng niên
niên và bt thiro'ng
vàbtthirông
1. Thông báo v vic ch& danh sách c dông CO
quyên tham dir hop Dui hi dông cô dông: Tong cong ty
thirc hin tuân thu day dü trInh tir, thu tiic ye triu tp
cuc hçp Di hi dông cô dOng theo quy djnh cüa pháp
1Utt, Diêu 1 Tong cOng ty và các quy djnh ni b cüa
Tong cOng ty. COng bô thông tin ye vic 1p danh sách cO
dOng CO quyên dir hp Dai hi dông CO dông tOi thiêu 20
ngày truac ngày dang k cuôi cüng.
2. Danh sách cô dOng có quyên dir hp Di hi
dông CO dong dixqc 1p không sam hon näm (05) ngày
tniâc ngày gui thông báo mñ hp Di hi dong cô dông;
3. Thông báo hop Dai hi dông cO dông dugc gui
cho tat ca các cO dông bang phung thüc bão dam, dông
th&i cong bô trên trang thông tin din tr cüa Tong Cong
ty và Uy ban chüng khoán Nhà mrac, Sâ giao djch chirng
khoán. Nguai triu tp hop Di hi dông cô dông phãi
gtri thông báo mai hçp den tat ca các cO dông trong Danh
sách cO dông có quyên dir hop chm nhât [muai lam
(15)] ngày truórc ngày khai mc cuc hop Dai hi dông
cô dông (tInh tü ngày ma thông báo duqc gfri hoc
chuyên di mt cách hop l, diiçc trá cuâc phi hotc dixçc
bO vào horn thix). Chucmg trInh hop Di hi dOng cô
dOng, các tài lieu lien quan den các van dê sê duçc biêu
quyêt ti dui hi duqc giri cho các cô dOng hocIvà dang
trên trang thông tin din tü cüa TOng Cong ty. Trong
tru&ng hop tài lieu khOng dixçc gui kern thông báo hop
Di hi dông cO dOng, thông báo mOi hop phãi nêu rO

1. Thông báo v vic ch& danh sách c dông cO
quyen tham dij hop Di hi dOng cô dOng: TOng cOng ty
thirc hin tuãn thu day dü trInh tir, thu tic ye triu tp
cuc hop Di hi dOng cO dOng theo quy djnh cüa pháp
lut, Diêu l TOng cong ty yà cac quy dnh ni b cüa
TOng cOng ty. COng bO thông tin ye vic 1p danh sách cO
dOng cO quyen dir hop Di hi dOng cô dOng tOi thieu 20
ngày trithc ngày däng k cuOi cüng.
2. Danh sách cô dOng cO quyén dir hop Di hi
dOng cO dOng duqc 1p khOng sam han näm (05) ngày
tr1zâc ngày gui thông báo môi hp Di hi dOng cO dOng;
3. ThOng báo hp Di hi dOng cO dOng duqc gui
cho tat cã các cO dOng bang phi.rong thüc bao dam, dOng
th&i cong bô trên trang thông tin din tir cüa TOng COng
ty và Uy ban chüng khoán Nhà nuOc, Sâ giao djch chirng
khoán. Nguai triu tp hop Di hi dOng cô dOng phãi
gui thông báo mai hop den tat cã các cO dông trong Danh
sách cO dOng cO quyên dir hop chm nhât [muai lam
(15)] ngày tnrOc ngày khai mc cuc hp Di hi dOng
cO dông (tInh tu ngày ma thông báo duçic gui hoc
chuyen di mt cách hop 1, duçic trã cuóc phi hoc duçic
bO vào hOrn thur). Chuang trInh hp Dti h(i dOng cO
dOng, các tai 1iu lien quan den các van dê sê dtrçic biêu
quyet tai dai hi duçic giri cho các cô dOng hoc/và dàng
tren trang thông tin din tü cüa Tong COng ty. Trong
tru&ng hop tài 1iu không dugc gui kern thOng báo hp
Dti hi dOng cO dOng, thông báo mai hop phãi nêu rO
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duông dn dn toàn b tài 1iu h9p d các c dOng có th
tiep can, bao gôm:
a. Chuong trInh h9p, các tài lieu sü ding trong
a. Chuong trinh h9p, các tài 1iu sü ding trong
cuc hçp;
cuc h9p;

du?mg dn dn toàn b tài 1iu h9p d các c dOng có th
tiêp cn, bao gôm:

b. Danh sách và thông tin chi tit cüa các üng
viên trong tru&ng hçip bâu thành viên Hôi dông quàn tn;

b. Danh sách Va thông tin chi tit cüa các üng
viên trong trumg hç'p bau thãnh viên Hi dOng quãn tn;

c. Phiu biu quyt;

c. Phiu biu quyt;

d. Mu chi djnh di din theo üy quyn dr hçp;

d. Mu chi djnh dti din theo uy quyn dir h9p;

e. Du thão nghj quyt di vâi trng vn d trong
chuong trInh h9p.
4. Cách thuc dang k tham dr Di hi dOng cO
dông
Truâc ngày to chirc Dui hi dng c dông, thu titc
ding k cO dông phài duçic tiên hành và tiêp tiic cho den
khi dam bào vic dang k day du tat cã các cô dông có
quyên dr hQp
a. Diêu kiên tham du
- Co dông là dai din pháp nhãn, the than hoc
di din co dong, môt nhóm cô dông sâ hUu cô phân có
quyên biêu quyêt cüa Tong cong ty vào ngày chôt danh
sách cô dông (duqc thông báo trong Thông báo Di hoi
dông cO dông) duçic quyên tham dir Dai hi dông cô
dông.
- Các cô dOng phô thông khi tham dr Di hi dông
cô dông có nghia vi tham gia hoc üy quyên tham gia
cuc h9p Di hi dông Co dong theo Diêu 1 Tng cong
ty Va than thu các quy djnh ye thu t%lc üy quyên Va 1p
giây üy quyên. Các cO dông hay dti din cô dông khi
tham dir Dui hi dông cô dông phãi hoàn thành các thu
tiic däng k tham dir Dti hi; nghiêm tiic chap hành quy
chê dai hi và ton tr9ng kêt qua lam vic cüa Dti hi.
b. Cách thüc dang k
- Tai Dti hOi dong cO dông, mi cô dông hay dai
din cO dông khi tài tham dir phài mang theo Giây rn&i
h9p, ChImg minh than dânlCän cuâc cong dân/H chiêu,
riêng dôi vâi di din duçic üy quyên hçip pháp cüa cô

e. Dr tháo nghj quyt di vâi tmg v.n d trong
chucrng trIth hçp.
4. Cách thuc dang k tham dir Dti hi dong cO
dOng
Truc ngày t chirc Di hi dng c dOng, thu tc
dàng k cô dOng phãi duc tiên hành và tiêp titc cho den
khi dam bão vic däng k day dü tat cà các cO dOng có
quyen dr h9p
b. Diêukiênthamdir
- CO dông là dai din pháp than, the than hotc
dai din CO dOng, mt nhóm CO dOng si hthi CO phãn có
quyen bieu quyet cua TOng cong ty vào ngày chôt danh
sách cO dOng (dugc thông báo trong Thông báo Di hi
dông cO dông) duçic quyên tham dir Dti hi dOng cO
dOng.
- Các CO dông phO thông khi tham dir Di hi dOng
cô dông Co nghTa vi tham gia hoc uy quyên tham gia
cuc h9p Dti hi dOng cO dOng theo Diêu 1 TOng cong
ty và tuân thu các quy djth ye thu tiic uy quyen và 1p
giay üy quyen. Các cO dOng hay di din CO dOng khi
tham dir Di hi dOng cô dOng phãi hoãn thành các thu
tic däng k tham dir Dii hOi; nghiem tic chap hành quy
chê di hi và ton tr9ng ket qua lam vic cua Dii hi.
b. Cách thüc däng k
- Tti Di hi dOng cO dông, mi CO dOng hay dai
din cô dông khi tâi tham dr phài mang theo Giay rnñ
h9p, Chüng mith than dân/Cãn cuâc cong dán/H chiêu,
niêng dOi vth di din duçic üy quyen hçcp pháp cua cO
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dông phài np them giy üy quyn cho Ban kim tra tix
cách cô dông.
- Co dong, dti din cô dông hçTp 1 sau khi däng
k së duçxc nhn Phiêu biêu quyêt.
- Co dông den muon Co quyên dang k ngay, sau
do cO quyên tham gia biêu quyêt ngay tii Dti hi nhung
ChU t9a khOng có trách nhim dirng di hi dê cho h9
dang k và hiu lirc cüa các van dê dà biêu quyêt s
không bj ành huOng.
c. Thu t%lc üy quyên và1p giây üy quyên:
* - Các cô dông có quyên tham dir cuc h9p Dui
hi dông cô dông theo quy djnh cüa pháp 1ut có the üy
quyên cho cá than, to chüc di din tham dir. TruO'ng
hçp có nhiêu hcm rnt ngu?ii dti din theo üy quyên thI
phâi xác djnh cii the so cô phân và so phiêu bâu duçic üy
quyén cho mi nguñ di din.
- Vic üy quyên cho nguO'i dui din dir h9p Di
hi dong cô dong phãi 1p thành van bàn theo mu cüa
Tong cOng ty theo quy djnh:
+ Trtxxng hçip cO dông Ca nhân là ngui üy
quyên thI giây üy quyên phãi có chtt k cüa cô dOng do
và cá nhân, ngi.r&i di din theo pháp lust cüa to chüc
thrçic üy quyên dr h9p;
+ Tnr?ng hçp cô dông to chirc là ngthi üy
quyên thI giây üy quyên phài có ch€t k nguori di din
theo üy quyên, nguii di din theo pháp 1ut cüa cô dông
to chüc và cá than, ngmñ di din theo pháp lust cüa to
chüc duçic üy quyén dr hçp;
+ Trong tnthng hçp khác thI giây üy quyên phãi
có chtr k ngu?ñ dui din theo pháp lust cüa cô dOng và
ngutñ duccc üy quyên dir hop;
- Tru?mg hçip lut su thay mt cho nguOi üy
quyên k giây chi djnh ngmñ di din, vic chi djnh
nguñ dti din trong tru?ng hçip nay chi duçc coi là có
hiu hrc nêu giây chi djnh nguOi dii din do dugc xuât
trInh cüng vOi giây, üy quyên cho lut su (nêu truOc do
chua dang k vth Tong cOng ty (*).
- Trtr tru&ng hcip quy djnh tti diem trên (*), phiêu

dOng phài np them giy üy quyn cho Ban kim tra tu
cách cô dOng.
- Co dông, dti din cO dOng hçip l sau khi dang
k sê duçic nhn Phiêu biêu quyêt.
- CO dông den muon cO quyên dang k ngay, sau
do cO quyen tham gia bieu quyêt ngay tii Di hi nhirng
Chü t9a khOng cO trách nhim dung di hi de cho h
däng k và hiu lirc cüa các van dê dà biêu quyêt së
khOng bj ãnh hix&ng.
c. Thu t%lc üy quyen vàlp giây üy quyên:
- Các cô dông cO quyen tham dir cuc hop Di
hi dOng cO dong theo quy djnh cüa pháp 1ut cO the ñy
quyên cho cá than, tO chüc di din tham dr. Trung
hçip cO nhieu hon rnt ngixii dai din theo üy quyen thI
phài xác djnh ci the sO cO phân và sO phiêu bâu duçc üy
quyen cho mi ngui dti din.
- Vic üy quyên cho ngu?yi dti din dir hop Dti
hi dOng cO dOng phài 1p thành van bàn theo mu cüa
TOng cOng ty theo quy djth:
+ Trixng hçp cO dOng Ca than là nguäi üy
*
quyên thI giây üy quyên phãi cO chCt k cüa cO dOng do
và cá nhãn, nguñ dti din theo pháp lut cüa tO chuc
dugc Uy quyên dir hop;
+ Tru&ng hp cO dOng to chüc là ngui üy
quyên thI giây üy quyên phãi cO chü k ngthi di din
theo üy quyên, ngui dti din theo pháp lut cüa cO dOng
to chIrc và cá nhàn, ngu&i di din theo pháp lut cüa to
chi.rc duc üy quyên di hop;
+ Trong truung hçip khác thI giây üy quyên phài
cO chO k nguii di din theo pháp 1ut cüa cO dOng và
nguäi duc üy quyên dir hop;
- Tnthng hçip lut su thay mt cho ngu?ñ üy
quyên k giây chi djth ngu?i dui din, vic chi djnh
ngu&i di din trong truông hçip nay chi duqc coi là cO
hiu l%rc nêu giây chi djth ngui di din do duqc xuât
trIth cüng vói giây üy quyên cho lut six (nêu truOc do
chixa dang k vâi TOng cOng ty (*).
- Trr truOng hçip quy djth ti diem trên (*), phiêu
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biu quyêt cüa nguôi ducic üy quyn dr hçp trong phm
vi duçic üy quyên vn có hiu 1irc khi xây ra mt trong
các tru?mg hçp sau:
+ Nguôi üy quyên dã chêt, bj han chê nãng hrc
hành vi dan sir hoc mat näng hrc hành vi dan sir;
+ Ngu?i üy quyén dã hUy bô vic chi djnh Uy
quyên;
+ Nguàri üy quyên dã hüy bô thãm quyên cüa
ngix?ii thirc hin vic üy quyên.
Diêu khoãn nay không áp diing trong tru&ng
hçp Tong cong ty nhn dixçic thông báo ye mt trong cac
sir kin trên truâc gRi khai mc cuc h9p Di hi dông cô
dông hoäc trixâc khi cuc h9p duçc triu tp 1ti.
5. Cách thüc biêu quyêt trong cuc h9p Di hi
dông cô dông.
a. Các cô dông dü diêu kin khi tham dir Dai hi
duçic biu quyêt tat cá các van dê thuc thãm quyên cüa
Dti hi dông cô dông theo quy djnh tii Diêu 1 Tong
cong ty;
b. C dông dü diêu kin tham du Di hi dxçic Uy
quyên bang van bàn cho ngisñ dai din thay mtt mInh
tham dr và biêu quyêt;
c. Ti cuc hçp Di hôi dng c dông sau khi
nghe báo cáo ye các ni dung can thông qua, di din cô
dông së cüng tháo 1un và thông qua trng phân bang biêu
quyêt;

biêu quyt cüa ngu&i duçic üy quyn dir h9p trong phim
vi dugc üy quyên vn có hiu lirc khi xãy ra mt trong
các tru?mg hçip sau:
+ Ngithi Uy quyên dã chêt, b! hin chê nãng 1irc
hành vi dan sir hoc mat näng 1rc hãnh vi dan sir;
+ Ngtthi üy quyên dä hüy bô vic chi djnh üy
quyên;
+ Ngrnñ üy quyên dã hüy bO thâm quyên cüa
nguii thi.rc hin vic üy quyên.
Diêu khoàn nay không áp diing trong triRing
hçip Tong cong ty nh.n di.rçc thông báo ye mt trong cac
sir kin trên triióc gi khai mc cuc h9p Di hi dOng cô
dOng hoc truâc khi cuc h9p duçic triu tp 1i.
5. Cách thüc biêu quyêt trong cuc hçp Di hi
dOng cô dông.
a. Các cô dông dü diêu kin khi tham dir Di hi
duqc biêu quyêt tat cá các van dê thuc thám quyên cüa
Di hi dông cô dông theo quy djnh tai Diêu i Tong
cong ty;
b. C dông dü diêu kin tham du Di hi duçic üy
quyên bang van ban cho ngi.rñ di din thay mat mInh
tham dr và bieu quyêt;
c. Ti cuc h9p Di hi dông cô dông sau khi nghe
báo cáo ye các nOi dung can thông qua, di dincô dOng
se ci1ng tháo 1un và thông qua tüng phãn bang biêu
quyêt. Chz toa Dqi h5i sJ mài/dê nghj Co dOng phát biêu
theo thi tit dãng kj, dOng th&i giái dáp các thác mac cza
cô dOng. CO dOng phát biêu ngàn gn Va tap trung vào Quy dinh chi tit
dzng nhfrng n5i dung trong tam can trao dôi, phü hcip dê to chCrc thirc
vái n3i dung chitcrng trInh cia dcii h3i dd dwcrc thông hin
qua..
Co dOng tham dit Dai hôi dOng cô dông hQp trjcc
tuyên có the phát biêu, gop j vái Dgi h3i thông qua h
thông hInh ánh, am thanh dwcrc kêt nôi vái Ban tO chtc
Dgi h(5i ho(ic thông qua man hmnh h5i thoQi trtc tuyên,
gi'ti tint din tit tái Ban tint kj Dai hôi. Chü tQa Dai h5i
sff truât quyên tham d Dgi h3i khi cô dông cô tInh không
chap hành các quy dinh cia Dai h3i, cO hành vi gay rôi,
9

lam mdt trât tic hoãc có hành dong gay ánh hzthng tru'c
tiêp dIn cong tác diêu hành Dgi hói.
d. Vic biu quyt duçc tin hânh bang cách gi
phiêu biêu quyêt dôi vài tirng ni dung can thông qua ti
dai hi theo cách thüc sau: Gici phiêu biêu quyêt tan
thành; saudó giG Phiêu biêu quyêt không tan thành; Sau
do gki phiêu biêu quyêt không cO kiên;

e. Tth tnx&ng hcrp quy djnh tti dim f, dim g
khoãn nay, các quyêt djnh cüa Di hi dông cô dông ye
các van dê sau day se dugc thông qua khi CO tir [5 1%]
trâ len tong so phiêu bâu cüa các cô dông CO quyên biêu
quyêt có mt trrc tiêp hoc thông qua di din duc üy
quyên có mt ti cuc h9p Dti hOi dông cô dông:
- Thông qua báo cáo tài chInh näm;
- K hoch phát trin ngn và dài h?n cUa Tng
Cong ty;
- Min thim, bãi nhim và thay th thành vien
Hi dông quãn trj, và báo cáo vic Hi dông quãn trj bô
nhim Tong giám dôc.
f. Bu thãnh viên Hi dng quãn trj phãi thrc
hin theo quy djnh tti khoãn 3 Diêu 144 Lust doanh
nghip.
g. Các quyt djnh cüa Di hi dng c dông lien
quan den vic süa dôi và bô sung Diêu 1, 1oi cô phiêu
và so krçmg cô phiêu dixçc chào ban, vic to chirc 1i hay
giãi the doanh nghip, giao djch mua, ban tài san Tong

d. Vic biu quyt duçic tin hành bang cách gio
phiu biu quyêt dôi vâi timg ni dung can thông qua ti
di hi theo cách thirc sau: Gio phiêu biêu quyêt tan
thành; saudO gio Phiêu biêu quyêt không tan thành; Sau
do giG phiêu,biêu quyêt không cO kiên;
e. CO dOng có the thztc hin biêu quyêt bang các
hInh thá'c quy dinh tgi khoán 2 Dieu 4 Quy ché nay. Vic Quy djnh chi tit
quyêt dinh cách th&c biêu quyêt ci the tai Dai hôi dông dê to chIrc thirc
cô dOng do Hôi dong quán trj lca chQn, quyêt dinh dam hiên
báo tuán thz quy djnh pháp lut, phIi hcip vái diêu kiên
hoàn cánh ci the cüa PJJCO và phái dwov thông báo,
htcáng dan cy the cho cô dong. Két qua biêu quyêt theo
các hInh t/ilcc dêu Co giá tn nhic biêu quyêt CO mat tgi
cuôc hop Dai hôi dông cô dông.
f. Tth tru?mg hçip quy djnh ti dim f, dim g
khoãn nay, các quyêt djnh cüa Di hi dông cô dông ye
các yân dê sau day s dugc thông qua khi cO tir [51%]
trâ len tong so phiêu bâu cüa các cô dông có quyen bieu
quyet có mt tWc tiêp hotc thông qua di din dugc üy
quyên cO mt ti cuc hçp Dti hi dông cô dông:
- Thông qua báo cáo tài chInh nàm;
- K hoach phát trin ngn yà dài hmn cüa Tng
Cong ty;
- Min nhim, bäi thim và thay th thãnh viên
Hi dông quán trj, và báo cáo yiêc Hi dông quàn trj bô
nhim Tong giám dOc.
thãnh viên Hi dng quãn trj phãi thrc
hin theo quy djnh tti khoãn 3 Diêu 144 Lut doanh
nghip.
g. Bau

h. Các quyt djnh cUa Di hi dng c dông lien
quan den vic sira dOi và bO sung Diêu l, loui cO phieu
yà sO krcmg CO phiêu duçic chào ban, yiêc to chüc 1i hay
giãi the doanh nghip, giao djch mua, bàn tài san Tong
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cong ty hoc các chi nhánh thrc hin có giá trj tr 35% Cong ty hoc các chi nhánh thirc hin có giá trj tr 35%
trâ len tong giá trj tài san cüa Cong ty tInh theo Báo cáo trâ len tong giá trj tài san cüa Cong ty tInh theo Báo cáo
tài chInh k' gân nhât diiçc kiêm toán dirçc thông qua khi tài chInh kS' gân nhât duçc kiêm toán duçic thông qua khi
Co tü [65%] trO len tong so phiêu bâu các cô dông cO cO tIr [65%] trâ len tong so phieu bâu các cO dông có
quyên biêu quyêt CO mt tWc tiêp hoc thông qua di quyên biêu quyêt CO mt tnrc tiêp hoc thông qua di
din duçc üy quyên có mt ti cuc hçp Dai hi dông cô din duqc üy quyên có mt ti cuc h9p Dui hi dông cô
dông.
dông.
h. Các nghj quyt Di hOi dng c dông diiçc
thông qua bang 100% tong so cô phân cO quyên biêu
quyêt là hçp pháp và có hiu lirc ngay Ca khi trInh tr và
thu tic thông qua ngh quyêt dO không dugc thrc hin
dung nhix quy djnh.

i. Các nghj quyt Di hi dng c dông &rçic
thông qua bang 100% tong so cô phãn có quyên biêu
quyêt là hçip pháp và CO hiu 1irc ngay cã khi trInh tr và
thu tue thông qua nghj quyêt dO không dirge thuc hin
dung nhu quy djnh.
k. Trwàng hop cd dông tham dt Dai hói dng cd
dông hop trzc tuyên bô phiêu din ti:
- Co dông khi dãng nhôp vào he thông hop truv
tuyên cüa PJICO thI dwcic coi là cô dông truv tiêp tham
dir và cô dông Co nghTa vy báo mt các thông tin dang
nháp, môt khâu, ma OTP. Trong mçi trwàng hop, PJICO
không chju trách nhiêm khi cô dông dê h5 các thông tin
nay.
- Co dông tham dy' Dai h3i dông cô dông hQp trirc
tuyên bang cách dung tài khoán ('bao gôm ma dãng nháp
(ID) và ma môt kháu,) dê dãng nhap và hop ! tuyên
dáng chircing trInh, kê hoach Dgi h5i dông cô dông hop
trzçc tuyên dä dirçrc thông báo.
- Khi cô dông thwc hiên m5t giao djch ghi/giri phiêu
diên tzr thl ma OTP dwo'c gz'ri vào so din thoai cia cô
dông hoàc sO din thogi cza dai diên dwçic iy quyên. Co
dOng/dai diên dzrcrc ñy quyên th dyng ma OTP nay hoc
m2t kháu dzrcic cap dê xác thy'c và hoàn thành giao dich
bO phiêu din tzr cüa mInh.
- Trzthng hop cô dOng thay dOi sO din thoqi thI cO
dOng hoàn thin mâu thay dôi thông tin cô dông và gin
email cho PJICO theo dia chi email.' ...............và
dOng thôi gin chuyên phát theo dtnàng biru chInh ban gôc
cho PJICO. Vic thay dôi sO diên thoai nay cO dông can

Quy djnh rO d
to chrc DHDCD
theo hInh thirc
trrc tuyên bO
phiêu din ttr.
Diem c, Khoán
2, Diêu 140 Luât
doanh nghip
näm 2014.
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thu-c hiên trithc mói kj) PJICO ch6t quyn d dam báo
quyên lçri cza cô dóng.
- Tru-àng hçrp Co dong thay dôi thông tin cá nhân
can lien h vói Trung tam lu-u kjVThành viên Trung tam
lu-u Ig noi cO dOng ma tài khoán dê cap nhát. DOi vái cO
dOng chu-a htu kj.' can lien h vó'i PJICO dê cap nhat.
- Tài lieu Dgi h5i dông cô dông hQp trtc tuyên du-crc
däng tái trên Website cña PJICO. CO dOng truy cap
Website: www.pjico.com.vn chuyên myc "Tài chInh — cO
dông> Dgi hôi dông cO dOng" dê nghiên c&u tài lieu
Dai hôi.
- C dOng/dgi diên du-cic üy quyn tham du- Dai h5i
dông cô dOng hQp try-c tuyên thtc hiên biêu quyêt thông
qua he thông P-Vote.
- CO dOng/dgi din du-crc üy quyên tham d Dgi hç3i
dông cO dong hQp tru-c tuyên sau già khai mac có quyên
däng kj tham gia và biêu quyêt tai Dgi hôi, nhu-ng Chü
tQa không có trách nhiêm dIrng Dgi hôi dê cho cO
dOng/dgi diên du-ctc iy quyen den muç5n dang kfi và hiêu
lu-c cia các dçrr biêu quyêt dã tiên hành trtthc do së
khOng bj,ánh hithng.
- CO dOng dir Dai hôi dông cO dOng hQp trtrctuyên
tu- quán lj và th dung quyên truy cap du-o'c cap dê tham
gia hQp trtctuyên theo ding quy djnh, hir&ng dan cüa
PJICO; chuân bi các diêu kin ye thiêt bj, két nôi dê có
the truy cap và tham dy- Dqi h5i dOng cO dOng hQp trirc
tuyên theo chircrng trInh, kê hogch dä du-ç.rc PJICO thông
báo.
6. Cách thi-c kim philu:
Ngay sau khi khai mgc, Dgi hai dng cd dông thông
qua danh sách Ban kiêm phiêu và/hoac Ban bâu th dê
thrc hiên kiêm phiêu biêu quyêt và bâu cit.
a.Khi cd dông, dai din c dOng có mat tham dir trzrc flIp
tai DHDCD.
Khi tiln hành bilu quylt tgi Dai hai, s the tan thành
12

dwo'c kim trtthc, si the không tan thành du-crc kim sau,
cuôi citng kiêm the khOng có j kiên. Tong so phiêu tan
thành, khOng tan thành, khOng có j' kiên hoc khong hcxp
l theo tui'ng van dê ditçic chi tQa thông báo ngay sau khi
tiên hành biêu quyêt.
*
b. Khi cO dOng thc hiên biêu quyêt, bâu cit tritc tuyên bó
phiêu diên tit:
- Sô'philu bdu cüa mi itng viên du du-cic ghi nh4n
trên he thông theo: sO the tan thành, sO the khOng tan
thành và sO the khOng cO j kiên. Trong trwóng hQp phát
sinh các n5i dung ngoài chwcing trinh dgi hôi dã giti cho
cO dông, cO dOng có the biêu quyêt, bâu cit bô sung. Nêu
cO dOng khong biêu quyêt, bâu cit vái nhü'ng n(5i dung
phát sinh thI các phiêu biêu quyêt, báu cit cia cO dOng
dirçic coi là khOng tham gia biéu quyêt và khOng du'o'c
tInh vào tOng sO cO phân khi kiêm phiêu.
- Cd dOng có thdthay ddi kit qua biu quyê't, bdu cit,
biêu quyêt, bâu cit ho sung nh1ng n5i dung phát sinh, h
thông trrc tuyên chi sit dyng kêt qua biêu quyêt, báu cit
cuôi cling tgi thai diem két thzc vic biêu quyêt, báu cit.
c. Ddi vái nhfrng trtr&ng hçrp cdn thilt và nlu cd dOng
yêu câu, dgi h5i Se chi djnh môt (01) hoác mçt so cO
dông khOng có lcti Ich lien quan den nôi dung biêu quyêt,
bâu cit thrc hiên giám sat vic kiêm phiêu.
d. - Hôi clang quán trj có th ban hành quy chl, cach
thitc kiêm phiêu phl hcip trong các diêu kin cy the dê
Dgi hôi dOng cô dông thông qua.
7. Thông báo kit qua kidm philu
Quy djnh rO d
- Ban kidm philu và/hoc Ban bdu cit së kim tra, d áp diing.
tong hçxp ket qua kiêm phiêu cüa tlrng van dê. Két qua
kiêm phiêu dwcic thông báo ngay tçzi Dai h5i sau khi
hoàn thành vic kiêm phiêu.
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8. Hiy bO Nghj quyltcüa Dai h5i ding c dong theo
quy dinh tai Diêu 24 Diêu lê PJICO và khoán 11 Diêu
nay.
9. Thông báo quylt djnh cüa Dai hôi &ng cd dong
ra cong chzng:
Viçc thông báo quylt djnh cüa Dai h5i d6ng cd dOng
ra cOng chzng tuOn thz quy dlnh Cong bô thông tin cüa
Lut Doanh nghip, Lut Chzing khoán, các van ban
pháp luát có lien quan và quy djnh tai Quy ché nay.
10. PJICO áp dyng tO'i da các giáipháp cOng nghê
thông tin hiên dgi dê tao diéu kiên cho cO dOng co the
tham gia vào các k5' Dgi h.3i dOng cO dOng hop tryc tuyên
môt cách thuan tin nhât, quy djnhcy the và hzthng dan
cô dông hO phiêu tir xa, biêu quyêt thông qua hQp Dqi
hôi dông cô dông.
6. Cách thüc phãn di quyt djnh cüa Dti hi
dong cô dông
a. Co dông biêu quyêt phãn dôi nghj quyêt ye
vic to chirc 1ti Tong cong ty hoc thay dôi quyên, nghia
vi cüa cô dOng quy dnh ti Diêu 1 Tong cong ty có
quyênyêu câu Tong cong ty mua 1ui cô phân cüa mInh.
Yêu câu phãi bang van ban, trong do nêu rO ten, dja chi
cüa cô dông, so krcmg cô phân trng 1oi, giádir djnh ban,
1 do yeu câu Tong cong ty mua 1ti. Yêu câu phãi discic
giri den cong ty trong th&i hin 10 ngày, kê tü ngày Di
hi dông cô dông thông qua nghj quyêt ye các van dé
quy djnh tai khoãn nay.
b. Tong Cong ty phãi mua 1i cO phãn theo yêu
câu cüa cô dông quy djIIh ti diem a khoãn nay vài giá
thj trung hoc giá duçic tInh theo nguyen tãc quy djnh
ti Diêu 1 Tong côngty trong thii h?n 90 ngày, kê tr
ngày nhn duçic yêu câu. Tru?ng hçp không thOa thun
dtxçrc ye giá thI các ben có the yêu câu mt tO chüc thãm
djnh giá chuyên nghip djnh giá. Tong Cong ty giâi thiu
It nhât 03 to chirc thám djnh giá chuyên nghip dê cO

11. Cách thüc phan di quyt djnh cüa Di hi
dông cô dông
a. CO dOng bieu quyet phãn dOi nghj quyet ye
vic to chirc 1i TOng cOng ty hoc thay dOi quyên, nghia
vu cüa cô dông quy dnh tai Dieu 1 TOng cOng ty cO
quyênyêu câu TOng cOng ty mua 1i cO phân cüa mInh.
Yeu câu phãi bang van ban, trong do neu rO ten, dja chi
cüa cO dOng, sO hrçmg cO phãn tixng 1oi, giádir djnh ban,
1 do yeu câu Tong cOng ty mua lai. Yeu câu phãi diic
gui den cOng ty trong thai hn 10 ngáy, kê tr ngay D?i
hi dOng cO dOng thOng qua nghj quyet ye các van de
quy djnh tti khoân nay.
b. TOng COng ty phãi mua 1i cO phân theo yêu
câu cüa cO dOng quy djnh ti diem a khoãn nay vai giá
thj tnr&ng hoc giá dugc tInh theo nguyen täc quy djnh
ti Dieu 1 TOng cOng ty trong thai hn 90 ngay, k tr
ngay nhn dugc yeu câu. Tnx&ng hp khOng thOa thun
duc ye giá thI các ben có the yeu cau mt tO chüc thãm
djnh giá chuyen nghip djnh giá. TOng COng ty gith thiu
it nhât 03 to chuc thâm djnh giá chuyen nghip dê cO
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dông ha ch9n và hra ch9n do là quyt djnh cui cüng.
7. Lp biên bàn hop Dai hi dông cô dông

dOng liia chn và liia chn do là quyt djnh cuôi cling.

12. Lp biên bàn hop Di hi dng c dông
a. Cuôc h9p Di hôi dng c dông phái duçic ghi
biên bàn và có the ghi am hoäc ghi và kru gut dithi hmnh
a. Cu)c hop Dti hi dng c dông phái duçc ghi
thirc din tir khác. Biên bàn phài duçic 1p bang tiêng biên bàn và cO the ghi am hoc ghi và ltru gift duài hinh
Vit, cO the 1p them bang tiêng Anh và cO các ni dung thüc din tIm khác. ,Biên ban cuôc hQp Dai hôi dông cô
chñ yêu sau day:
dông hop trwc tuyên có the th dung dfr lieu diên 1z' dä
du-crc ghi và hru tgi cu(3c hQp nhw m(3t phán n(51 dung cüa
- Ten, dja chi tri sâ chinh, ma s doanh
Biên ban. Biên bàn phái di.rc ip bang tiêng Vit, cO the
nghip;
1p them bang tieng Anh và cO các ni dung chIt yêu sau
- Thñ gian và dja dim hçp Di hi dng c
day:
dông;
- Ten, cia chi tru sIm chinh, ma s doanh
- Chrnng trinh hçp và ni dung cuôc hçp;
nghip;
- H, ten chU toa và thu k;
- Thi gian và dja dim hop Dti hi dng ci
dông;
- TOm tt din bin cuc hp và các kin phat
biêu ti cuc hop Dai hi dông cô dông ye tfrng van dê
- Chuang trInh hop và ni dung cuc hop;
trong chucrng trInh hop;
- H, ten chIt tOa và thu k;
- S c dong và tng s phiu biu quyt cüa các
- TOm tt din bin cuc hop và các kin phát
cô dông dr hop, phii hic danh sách clang k cô dông, di
din cô dông dii hop vOi so cô phãn và so phiêu bâu biéu ti cuc hop Di hi dOng cô dông ye tlmng van dê
trong chucmg trmnh hop;
tucmg üng;

Bô sung them
each thtc Ip
Biên bàn trong
tnthng hçp hcp
truc tuyên bó
phiêu din tlr.

- S c dOng và tng s phiu biu quyt cIta các
- Tng s phiu biu quyt dM vâi tfrng vn d
cô
dông
d hop, phit hic danh sách clang k cô dông, di
biêu quyêt, trong do ghi rO phucing thIrc biêu quyêt, tong
so phiêu hçip l, không hçp l, tan thành, không tan thành din cô dông d hop yâi so cô phân yà so phieu bâu
và không Co kiên; t' l tucmg 1mg trên tong so phiêu tu4Yng 1mg;
biêu quyêt cüa cô dông dr hop;
- Tng s phiu biu quyt di yâi tlmng vAn d
- Các vn d dã duçic thông qua và t 1 phiu bieu quyet, trong do ghi rO phuang thImc bieu quyêt, tong
sO phieu hcp l, không hçip 1, tan thành, không tan thành
biêu quyêt thông qua tucing 1mg;
và khOng có kien; t' l tucmg 1mg tren tong so phieu
- Chft k cüa chIt toa và thu k.
bieu quyet cIta cO dOng d hop;
Biên bàn duqc 1p bang ting Vit và ting Anh
- Càc vAn d da duçc thông qua và t' 1 phiu
du CO hiu liic pháp l nhu nhau. Truarng hçTp có sr bieu quyet thông qua tung 1mg;
khác nhau ye nôi dung biên bàn tiêng Vit và tiêng Anh
- ChIt k cIta chIt toa và thu k.
thI ni dung trong biên bàn tiêng Vit có hiu 1rc ap
ding.
Biên bàn dirge 1p bang ting Vit và ting Anh
15

b. Biên bàn hQp Dai hi dng c dong phãi duçic
1p xong và thông qua trisâc khi kêt thüc cuc hop. Chü
t9a vâ thu k cuc h.p phài chju trách nhim lien dâi ye
tInh trung thrc, chInh xác cüa ni dung biên bàn.

du có hiu 1irc pháp l nhu nhau. Tru?mg hcip có sir
khác nhau ye ni dung biên bàn tiêng Vit và tiêng Anh
thI ni dung trong biên bàn tiêng Vit có hiu lijc áp
dung.

b. Biên bàn h9p Di hi dng c dông phái duçic
c. Biên bàn h9p Di hi dng c dông phãi dugc
1p
xong
và thông qua truOc khi kêt thüc cuc h9p. ChU
cong bô trên trang thông tin din tir cüa Tong cong ty
trong thôi han hai mui bôn (24) gi hoc gri cho tat ca tç)a và thu k cuc h9p phãi chju trách nhim lien dâi ye
các cO dOng trong thôi hmn mtthi 1am (15) ngày kê tr tInh trung thirc, chInh xác cüa ni dung biên bàn.
ngày kêt thüc cuc h9p.
c. Biên bàn h9p Dai hi dng c dông phài dizcc
d. Biên bàn h9p Dti hi dng c dông duçic coi là cong bô trên trang thông tin din tü cüa Tong cong ty
bang chirng xác thijc ye nhitng cOng vic dã duçic tiên trong thñ hn hai mimi bOn (24) gi hoc gui cho tat cã
hành ti cuc h9p Di hi dông cO dông tth khi có kiên các cO dOng trong thñ han rnithi lam (15) ngày kê tü
phàn dôi ye ni dung biên bàn duçic dua ra theo dñng thu ngày kêt thüc cuc h9p.
tic quy djnh trong vông mrnñ (10) ngày kê tr khi gui
d. Biên bàn h9p Di hOi dng c dông du?c coi là
biên bàn.
bang chfrng xác thijc ye nhCtng cong vic dã di.rçic tiên
e. Biên bàn hçp Dai hi dông cô dOng, phi1 hic hành tii cuc h9p Dui hi dOng cô dOng trü khi có kiên
danh sách cO dông dang k dr h9p kern chü k cüa CO phàn dôi y ni dung biên bàn duçic dua ra theo dung thu
dOng, van bàn üy quyên tham du h9p Va tài lieu Co lien tic quy djnh trong vOng mu?ñ (10) ngày kê tir khi gui
quan phái dugc lixu gii ti tru sâ chInh cüa Tong cong ty. biên bàn.
e. Bien bàn h9p Di hi dng c dông, pht liic
danh sách cO dOng dang k dir h9p kern chü k cUa cO
dông, van bàn üy quyen tham du h9p và tài lieu có lien
quan phài duqc lixu giü tai tni sâ chInh cua Tong cong ty.

Các ni dung Tir IJiu 7 dn Diu 34 ni dung vn gill' nguyen không thay dôi

Giü nguyen
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cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TONG CONG TY
CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX

Bôc lap — Tir do — Hanh phüc
Ha Ni, ngày 13 tháng 05 nAm 2020

I T4 Li

F'l

PHIEU LAY ' MEN CO BONG BANG VAN BAN
I. THÔNG TIN yE TONG CONG TV
Ten Cong ty: Tng cong ty c phn bão him Petrolimx
Trii sâ chInh: Tang 2 1-22, TOa nhà MIPEC, 229 Thy San, Dông Da, Ha Ni
Din thoai: (84-24) 3776 0867 Fax: (84-24) 3776 0868/3776 3283
Ma chirng khoán: PGI
Giây phép thành 1p và hot dng sO 670P/KDBH do B Tài chInh cap ngày 26/10/2011 và các
bàn sira dôi, bô sung.
II. MIJC BICH LAY V MEN
Thông qua ni dung sira dôi, bô sung cüa Quy chê ni b ye quàn trj Tong cong ty CO phân Bâo
hiêm Petrolimex (theo van bàn dInh kern).
III. THÔNG TIN VE CO BONG
Ten c dOng:
Ma so cô dông:
Dja chi:
CMND/CCCD/H ehiuJGCNDKDN so:
Nai cap:
Ngày cap
So hrçmg cô phân sâ hthi (hoc di din) den ngày 13/05/2020:
So phiêu biêu quyêt tlwng irng vi sO cô phân sâ hthi (hoc di din):
IV. VAN BE CAN LAY

KIEN CO BONG

Dong thông qua ni dung sira di, bô sung cüa Quy ch ni b ye quân trj Tng cOng ty c
phân bào hiêm Petrolimex (theo van bàn dInh kern).
(Quj Co dóng vui lông xern n3i dung clii tiêt tgi Tô trInh cO dông ,v/v thông qua nói dung tha
dôi, bô sung cia Quy die nôi bó ye quán tn TOng cOng ty cO phán báo hem Petrolirnex ('theo van ban
dznh kern) trong do duvc bO sung quy dznh ye tO chitc Dai hOi dông cO dOng trzrc tuyên diwc dinh kern
phiêu lay j kiên nay và trén website cia Tong cOng ty cO phân báo hiêrn Petrolirnex (P.JICO,).
http://www.pjico. corn. vn).
V.

MEN BIEU QUYET CUA CO BONG

Ni dung biu quyêt: thông qua ni dung sira di, b sung cüa Quy ch ni b v quàn trj
Tong cOng ty cO phân bão hiêrn Petrolimex (theo các tài 1iu dInh kern).
\ kin biu quyt: D nghj Qu c dOng ch9n 1 trong 3 kiên biêu quyêt bang cách dánh dâu
chçn 01 trong 03 ô):
Vn d thw 01: Dng thông qua ni dung sira di, b sung cUa Quy ch ni b v quãn trj Tng cOng
ty CO phãn bâo hiêm Petrolimex (theo các van bàn dInh kern).
Tan thành

Không có kin

Không tan thành

fl

Vn d thu 02: Dng thông qua ni dung dr tháo Ngh quyt s6 01/2020/PJICO/NQ-DHDCD (theo
van bàn dInh kern).
Tan thành

fl

Không tan thành

1

fl

KhOng có kin

Van d thu 3: Ding 5' üy quyn cho Hi dng quân trj duang nhim trin khai thijc hin các quy djnh
cüa quy chê theo dung quy djnh hin hành cüa Pháp lut và Diêu l Tong Cong ty.
Tan thành

Không tan thành

fl

Ngay

Không có 5' kin
tháng 05 näm 2020

Cdông
(k5', ghi rO h9 ten và dóng dâu (neu co)')

VI. THfl HiN CO BONG GU[ PHIEU ' MEN
De nghj Qu5' cô dOng gui phiêu lay 5' kin (sau khi dA biu quyet) v dn TOng cOng ty truOc 17 gia
00 ngày 28/05/2020, theo dja chi sau:
Nth nhn

: Tng COng ty c6 phAn báo him Petrolimex.
TAng 2 1-22, Tôa nba MIPEC, 229 Tây Scm, Dng Da, Ha Ni
Din thoi
: (84-24) 3776 0867 (may lé 01011 hoc 01012)
Fax
: (84-24) 3776 0868/3776 3283
Nguai nhn
: Ong Vu Minh Quang — Ban Tng hçp Hi dng quãn trj
Email nhn thu din tü : Bichntn.pjicoPetro1imex.com.vn
VII.

CAC NOI DUNG CO BONG CAN LIXU :

1. Phiu ly 5' kin dã duqc trá li phái cO chü k5' cüa c dông là cá nhân, hoc ngu?ñ dai din theo
pháp 1ut cüa c dông là t chüc hoc cá nhân, ngui dai din theo pháp lut cüa to chüc duçic üy
quyên.
2. Phiêu lay 5' kiên có the duqc gui ye Tong cong ty theo các hInh thüc sau:
a. Giri thu: Phiêu lay 5' kien gui ye Tong cong ty phái &rgc dirng trong phong bI dan kin và không ai
duçic quyên ma truâc khi kiêm phieu;
b. Giri fax hoc thu din ti.'r: Phiêu lay 5' kiên gui ye Tong cong ty qua fax hoc thu din tu phâi duçyc
giü bI mt den thai diem kiêm phiêu.
Các phiêu lay 5' kiên Tong cOng ty nhn duc sau thai han dà xác djnh tai ni dung phiêu lay 5' kiên
hoc dâ bj ma trong trumg hçp giri thu hoc dugc cOng bô truâc thai diem kiêm phiêu trong truang
hqp g1ri fax, thu din ti:r là không hvp l. Phiêu lay 5' kiên không duqc gui ye duc coi là phiêu không
tham gia biêu quyêt.
Trân trçng cam n Qu5' cô dông!
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
TM. 1191 BONG QUAN TR!

Bid DIN THEO PHAP LUT
TONG GIAM BOC

CHU T!CH

Trân NgQc Nãm

Bào Nam Hãi

(')Trtt&ng hcrp cd dóng là td chzk thI phái dtrcrc /g bái ngu-&i dcii diên theo pháp luát cüa cd dông hoác dai din
theo üy quyn và dwçxc dóng dclu cza td chic
2

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM CONG HOA xA HO! CHU NGH1AVIF NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phác
PETROLIMEX
S& 0 1/2020/PJICO/NQ-DHDCD

Ha Nói, ngày tháng 05 nàm 2020

P JN5LJRANC

NGH! QUYET
V vic ban hành Sfra dii, bô sung vã ban hành
Quy ché ni b v quãn tr Tong cong ty c phân báo him Petrolimex

D3I HO! DONG CO DONG TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cir Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cir Lut kinh doanh Báo him s6 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Lut si:ra
di, bô sung mOt so diêu Lut kinh doanh bão hiêm sO 61/2010/QH12 ngày 24/1 1/2010;
Can ctr giy phép thânh 1p và hot dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các
giây phép diêu chinh cUa Bô Tài chInh;
Can cir Diu 1 Tng Cong ty C phn Báo him Petrolimex ngày 20/04/20 18;
Can cr Bién ban tng hqp Phiu kin c dông tai Cong vAn s /2020/PJICO-CVHDQT ngày /05/2020,
QUYET NGHJ:
Biu 1. Thng nht sCra di, b sung Quy ch ni b v quAn trj Tng cOng ty c
phân BAo hem Petrolimex (theo ni dung sCra dôi, bô sung dInh kern).
Biu 2. Uy quyn Hi dng quAn trj t chi:rc ban hAnh theo quy djnh cUa Tang
Cong ty vA quy djnh cüa pháp 1ut.
Biu 3. Nghj quyt nay có hiu 1%rc k tr ngày k.
Diu 4. Các Thành viên HOi dng quán trj, Tng Giám dc, Tnr&ng các Ban thuc
Hi dong quAn trj, Kê toán tri.ràng, Giám dOc các &xn vj trirc thuc và các Ca nhân lien
quan chju trách nhim thi hành Nghj Quyêt nay ./.

NqinhIn:
- UBCKNN;
- S& GDCK TP HCM; TT'LKCK;
- Co dông;
- Liiu BanTH, VT.

TUQ. DAI HO! BONG CO BONG
CHU TICH

Trân NgQc NAm

