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PET ROLIMEX  '0 

QUY CH V. 'Al HQI DONG cO DONG THU'NG NIEN NAM 2020 

Muc tiêu cüa Ouv ch:  
- Dam bão nguyen tc Cong thai, cong b&ng và dan chU; 
- Tao  diu kin thun lçii cho cOng tác t chrc và tin hành Dai hOi dng c dông theo chucing 
trInh cüa Dai  hi, quy djnh cüa Diu l T6ng cOng ty c phn báo hMm Petrolimex và dung quy 
djnh cüa pháp lut. 
- Dam bão quy djnh han  ch tp trung dông nguii theo chü truong cüa Nhà rn.rOc; tao  thun lçii cho 
tht ca qu C dOng cO th tham dr Dai hOi và biu quy& tr xa. 

CHIJONG I. NHUNG QUY DINH CHUNG 

Diu1.Dituçng apdyng 
- Di ti.rcmg : Tt cá các c dong và Ngu?i duçrc c dông üy quyn tham dr hçip 1 (goi chung là 

"Dai din C6 dong"); khách m?ñ Dai hOi d6ng c6 dông thuông nien cUa T6ng cOng ty C6 phn bão 
him Petrolimex du phãi cMp hành, tuân thU các quy djnh tai  Quy ch nay; Diu 1 T6ng cOng ty 
và quy djnh pháp lut hin hành; 
Diu 2. Pham vi áp dyng 
- Pham vi ap diving: Quy ch nay duçic áp ding d t6 chrc Dai  hQi dng C8 dOng thumg niên 2020 

theo hInh thi'rc hQp trl1lc tuyn cUa T8ng cong ty c6 phn bão hMm Petrolimex và quy djnh v vic 
biu quy& bang phuong thüc bO phiu din tCr cUa các c8 dông/dai din c6 dông. 

Diu 3. Giãi thich tw ngfr 

Trong Quy ch nay, các tir ngU duçic hiu thu sau: 
C6 dông: Là ngu&i sâ hihi It nht mt C6 ph&n PJICO, CO ten trong danh sách c6 dong cO quyn dir 
hop DHDCD ch6t ngày 13/5/2020 hoc ngi.rôi duçc c6 dông Uy quyn hçip 1 và da duqc PJICO cp 
tài khoãn truy cp d dang k tham dr Dai  hi d8ng C6 dông h9p trirc tuyn, bO phiu din ti:r. 
DHDCD h9p tryc tuyEn: Là hinh thUc t6 chirc DHDCI) co sU ding phucmg tin din tr d truyn 
tãi hInh ãnh, am thanh thông qua môi truông Internet, cho phép c6 dOng a thiu dja dim khác 
nhau có th theo dOi trrc tip din bMn cUa dai hOi, biu quyt các vn d cUa cuc hçp, thâo lun 
tucvng tác trUe t 
Dja diim tei chá'c DHDCD h9p tr(fc tuyin: Là dja dim chinh và các dja dim khác nhau. Dja 
dim chInh là ncii Doàn ChU tjch tham dir và chU tn cuOc h9p, các dja dim khác là nai c6 dông Co 
th dang nhp vào H thóng BVOTE bang tài khoãn truy cp dâ duçic PJICO cung cp d tham dir 
DHDCD hçp trrc tuyn. 
Bô philu din tü': Là vic c6 dông thirc hin biu quy& thông qua He th6ng bO phiu din tU 
BVOTE theo quy djnh tai  Quy ch nay. 

C HQP TRC TUYtN, BO PHIEU DIN TIY 



Phwong tin din Ia': Là phuong tin hot dng dra trên Cong ngh din, din t1r, k5 thut so, tr 
tInh, truyn dn không day, quang h9c, din tr hoc cong ngh tuong tir. 

Co dOn g/dqi dien cJ dông tham dr DHBC'B h9p trzc tuyin: Là vic trong thai gian ma cira H 
th6ng BVOTE, c dôngfNgtri duqc üy quyn si~ dwig Tài khoãn tham gia biu quyêt thânh Cong It 
nht 01 nOi  dung biu quy& hoc c dongINgu?i duçiC üy quyn sr ding Tài khoàn dng nhp vào 
h thng BVOTE tham dir DHDCE) tai  thai dim ngay truOc khi Ban t chirc tuyên b khai mac 
Dai hOi duçic h thng ghi nhn. 
Tài khoãn truy cIp: Bao gm thông tin ten truy cp (username) và mt khu (password) duçic 
PJICO cung cp duy that cho tirng c dong tai  thu m?yi hçp. C6 dông có trách nhim bão mt ten 
truy cap,  mt khu và các yu th djnh danh khác d dam bào rang chi có c dông mâi có quyn st'r 
dung Tài khoán truy cap. 
M1t khau xác thrc 01 ian (OTP - One time password): Là mt khu/mt ma sir ding mt (01) 
ln,chi có giá trj trong mQt khoâng thai gian nht dnh và duçic nhn tin vào s6 din thoai cUa c 
dông dâ cung cp theo Quy ch nay. OTP duçic sir dmg d c dông xác nhn thông tin và ding 
thrc hin các thao tác trén H thng khi tham dr DHDCD hop trirc tuyn, bô phiu din tCr. 
Phiên dâng nhp (Session): Là thai gian tInh t1r th&i dim C6 dông truy cp thành cong vào H 
th6ng cho dn khi: (i) hoc là C6 dông thrc hin dang xut khôi H th6ng; (ii) hoc C6 dông truy 
c&p trén thi& b khác; (iii) hoc thôi gian t6 chirc Dai hOi trüc tuyn dâ kt thüc; (iv) hoc C6 dông 
tt ngang (close) H th6ng. 
H th6ng: Là t6ng hqp CC Co SO ha thng k thut d t6 ch1rC, vn hành chuong trInh Dai  hi hpp 
trirc tuyn, bô phiu din t1r. 
Thô'i gian mö' ca'a He tháng: Là thai dim bt du d c6 dông có th truy cp tr 8h00 ngày 
05/06/2020; Dang k tham dir Dai hOi tnrc tuyn;dc tai  liu, theo dOi trrc tip din bin tai  dja 
dim chInh cUa Dai hOi và có th biu quyt các ni dung cn biu quy& tai Dai hi. H Th6ng se 
dong truy cp theo thông báo cUa Chü ta hoc Ban T6 chrc Dai hOi. 

CHIfONG H. NO! DUNG QUY CHE 

Diu 4. Diu kiin và each thfrc tin hành 03i hi d6ng c6 dông trirc tuyn 
- Hi d6ng quân trj có trách nhim thrc hin triu tp Dai hi d6ng c6 dOng hop trrc tuyn theo 

dung quy djnh cüa Diu l T6ng cOng ty va Pháp 1ut. 
- c6 dong/di din c6 dông tham dx Dai  hi theo cách thtrc cüa Quy ch nay là Co sO xác djnh t' l 

c6 dong tham dr tin hành t6 chi'rc Dai hOi d6ng c6 dông hp tnrc tuyn, bô. phiu din 1ir có giá trj 
pháp l. 
- Cuc hp Dai  hi d6ng C6 dông dUC tin hành khi Co sir tham dir cüa s6 C6 dOng/di din c6 

dông dai  din cho It nht 51% t6ng s6 c6 ph.n có quyn biu quyt. Tai  thai dim khai mac Dai 
hi, s6 lucing Dai biu duçvc xác djnh tham dr Dai hi hp trrc tuyn duçic djnh nghTa tai  Diu 3. 
Truäng hçp không có dü s6 luçmg C6 dong/dai din c6 dong cn thit, trong vông 30 phüt k tr 

thai dim .n djnh khai mac Dai hOi, NguOi triu tp hp hüy cuc hçp. DHDCD triu tp lai  trong 
vông 30 ngày k tr ngày dr djnh t6 chirc DHDCD ln thi nht. 

- H th6ng t6 chüc DHDCD hp trrc tuyn, bO phiu din tü phái dáp irng các yêu cu sau: 



+ Dix?rng truyn cüa H thng t?i  dja dim chIrih phái lien tVc,  n djnh, dam bão sir tham dir cüa 
các c dông không bj gián don. Truxng hgp bj gián doin thI Ban To chüc hoc Ban Chü t9a phãi 
torn tt 1i din bin phtn gián don do. 
+ Da dim chInh phãi dam bào các diu kin v am thanh, ánh sang, dung truyn, ngun din, 

phuong tin din tU và các thit b khác theo yêu cu và tInh chat cüa cuc hop trirc tuyn. 
+ Dam báo an toàn thông tin, giü bi mt Tài khon truy cp FI théng. Mi thông tin tiêp nhn và 
cung cp trên H th6ng dam báo nguyen the bão mt thông tin và phU hçip vói các quy djnh cüa 
Lust An toàn thông tin mng. 
+ Dü !iu din tCr cCia chuang trInh Di hi hp trirc tuyn phãi duçe lu'u giü, trIch xut duac tr He 
thng. 
Diu 5. Diéu kiin tham dir dai hi 
Các c dong cüa PJICO theo danh sách cht ngày 13/05/2020 Du cO quyn tham du Dui hi dng 
c dông. C dông ho.c ciy quyn cho di din cia c dông tham dir hp theo hInh thtrc hp trirc 
tuyn, biu quyt, bAu cr bô phiu din tcr. Trumg hçip c dông là t chirc s hihi It nht 5% tng 
s c phAn cO quyn biu quyt, có nhiu han mt ngui di din theo Uy quyn tham dir Dai  hi, 
thI phài xác djnh c th s c phn và s phiu bu cüa mi ngu1i di din tham dix. 
Diu 6. Khách môi ti dja diem t6  chii'c Di Hi 
- Là ngui gi0 các chrc danh quãn l cUa Tng cong ty, khách myi, di din cong ty kim toán. 

Diêu 7. Di biêu trrc tip tham dir ti da dim chInh; Doàn Chü tjch và các Ban phic vi,i Di 
hi thrc hin nhim vy phâi tuân thu các yêu câu sau: 
1. Khi vào hQi truOng di hi ngi theo vj tn hoc khu vrc do Ban t chrc dai  hi quy djnh. Tuân 
thCi vic sp xp vj trI cüa Ban t chirc; Trong diu kiin phOng chng COVID, Di biu và khách 
miii phãi dam bão giU cir ly giàn each, s hxçng nguYi tham dir trong 1 phOng hp không qua s 
1ucng ti da theo quy dnh và tuyt di tuân thu các quy djnh v v sinh, an toàn và huOng dn cUa 
Ban To chire 
2. Khi Dai  hi bt du tin hành cho dn khi kt thic mi ngui trong Hi tru&ng không nói 
chuyn riêng, không sir diving din tho?i di dng. May din tho?i di dng phài tht hoc d chuông 
din thoei ch d im lang (rung); 
3. Co dOng/di din c dông không tuân thu nhihig quy djnh v kim tra y t hoc các bin pháp, 
quy djnh nOi trên, Chü t9a sau khi xem xét mt each cn tr9ng, CO th tr chM sir tham dir hoäc yêu 
cu C dông/di din c dông nOi trên thi khOi fbi din ra Dai  hi d dam bão Di hOi  din ra môt 
each binh thuông theo chuang trInh da duçc thông qua. 
Diu 8. Quyn và Nghia vt1 cüa Co dông 
- Tham dir Di hi và thirc hin biu quyt tht cá các v.n dê cüa Dti hi theo Quy djnh ti Diu l 

PJICO, Quy ch nay và các huàng din trên website: www.pjico.com.vn  hoc ti Hir&ng dn kern 
theo Thir môi Hp di hi dông CO dông thiro'ng niên näm 2020. 

- Phãi dang k thông tin s din thoai di dng, dja chi lien lac  chinh xác d Ban T chirc Di hi cO 
th lien Ic d huâng dn c dông dang k tham dir Dii hQi hp tnrc tuyn, bO phiu din ti~. C 
dOng chju trách nhim hoàn toàn trách nhim v tInh chInh xác d6i vái các thông tin dA dang k. 
Truông hçp c dOng cAn diu chinh thông tin hay huóng dn lien h Ban t chirc theo s6 din thoi 
dã duc ghi trên Thu mi hp Dti hi dng c dOng. 



- Ct dông/di din c dong phãi chun bj và sir diing thit bj h9p trirc tuyn phü hçip (may tInh cá 
nhãn, laptop, may tInh bang, din thoi thông minh), Co k& n6i internet d dam bào theo dOi duc 
din bin cUa Di hOi  hQp trrc tuyn, bO phiu din ttr. 
- M9i kt qua bô phiu din tir cüa c dông &rçic xem là chI cüa c dông. K& qua bO phiu qua 

phirong thüc din tir cO dy dU giá trj pháp l. C dông có trách nhim báo mt Tài khoãn truy cp 
và cac yu t djnh danh khác do PJICO cung cp d dam bâo chi Co c dông mOi cO quyn thrc 
hiën vic tham gia tháo lun, gop kin, bO phiu din tir. Trong tru?lng hqp üy quyn, c dông và 
nguii duqc üy quyn phãi chju trách nhim di vâi vic üy quyn và k& qua bO phiéu din tir theo 
Tài khoãn truy cp dA duçic cap. 
- Duçic sCr d%lng tài khoãn truy cp do PJICO cung cp d dang nhp và th%rc hin bO phiu din tr 
cho toàn bO ni dung biu quyt cüa Di HOi.  C dôngIdi din c dong phài chju trách nhim và 
không &rçlc quyn khiu nai  khi C6 dông thoát khOi h th6ng vi bt k' l do gI hoc d nguii khác 
sr dung Tài khoãn truy cp cüa mInh truy cp vào H th6ng trong thii gian din ra Dai hOi tInh tir 
thyi dMm H th6ng ma cho vic däng k tham dr, thâo lun, biu quyt dn lüc dong H th6ng. 
Diu 9. Biu quyt thông qua các van d ti Di hi 
1. Nguyêntc: 
- Khi mô cUa h th6ng bO phiu din tCr các tài lieu, ni dung biu quy& không duçic thay d6i d 
dam báo c6 dông dà biu quyt thãnh cong không phâi thrc hin bMu quyt la. 
- c6 dong/Ngtrai duc üy quyn thrc hin biu quyt 1n lut tmg Báo cáo! Th trInh và .n gui 
biu quyt. H th6ng së ghi nh.n là dã thrc hin biu quyt thành cOng. c6 dông/Nguai dtrc Uy 
quyn se không duçic thrc hin biu quy& 1i ni dung d biu quy& thành Cong. 
- c6 dOngfNgu&i di.içic üy quyn có nghia vii chip hành quyt djnh cUa DHDCD; tham gia CUC h9p 
DHDCD và thirc hin quyn biu quy&. NGi  dung nào c6 dOng/Nguài dugc üy quyn không tham 
gia biu quyt thI s6 C6 phn biu quyt cüa C6 dong khOng d.rçic tInh vào t6ng S6 phiéu biu quy&. 
- c6 dông/Nguai duçic üy quyn tham dr Di hOi  sau gRi khai mc có quyn tham gia và biu quyt 
ti Di hOi,  Chü t9a không cO trách nhim drng Di hOi  và hiu 1irc cña các dçit biu quyt dâ tin 
hành truâc dO sê khOng bj ãnh htrông. 
2. Cách biu quyt 
2.1. Th?yi gian ma h th6ng biu quyt: 
- c6 dong/di din C6 dOng cO th thi,rc hin quyn bMu quy& tir 08h ngày 05/06/2020 dn truâc 

thai dim kt thüc biu quy& d6i vOi tmg ni dung tai  ngày  Dai hOi. Doàn Chü tjch s thông báo 
kt thic thôi dim biu quyt cña tüng ni dung biu quy&. 
- Các k&t qua bO phiu duçc ghi nhn tai  thai dim thrc té khi c6 dOng thixc hin bO phiu din tCr 
(Real - time); nu vic k& n6i cüa C6 dông bj ngt dOt  ngt (nu cO) chi ãnh huâng dn các nOi 
dung chua duc biu quyt, các nOi  dung biu quyt khác cO dÀy dU giá trj trong k& qua qua kim 
phiu. 
2.2. Truy cp Tài khoãn: 
D tham dir Di hOi  h9p trrc tuyn và biu quy& tr xa theo hInh thuc bO phiu din tu, Qu C6 
dông vui lông thrc hin nhtr sau: 
+ Truy cp vào website: www.pgi.bvote.vn  
+ Ten dAng nhp (S6 CMNDIHC/CCCD/DKKD): ã'â gzi qu cd a'ông ti Tint mài. 
+ Mt khu däng nh*p: dc gz-i cd dOng tgi Thw mài hoc truy c42p bang Mçt khdu OTP gti 
v s din thogi cia c dông nlu c dông có dàng Icj S6 din thogi. 

Co q 



2.3. Các ni dung c dong thirc hin biu quyt: 
a) Biu quyt thông qua thU tçic khai mac:  Biu quy& bang hInh thrc dánh du vào 01 trong 02 ô 
"Tan thành" hoc "Không tan thành" cUa trng ni dung phn thU tiic khai mac  và "Gfri" biu 
quyt dng th?yi. 
b) Biu quy& thông qua các Báo cáo, Ti trInh DHDCD: Biu quy& bang hInh thi.rc dánh du vào 
01 trong 03 ô tucing ing là: "Tan thành" hotc "Không tan thành" hoc "Không kin" di vOi 
t1rng ni dung biu quyét và "Gü'i biu quyt" trng nOi  dung  met. 
c) Biu quyt thông qua Biên Bàn, Nghj Quyt DHDCD: Sau khi Ban Thu k d9c dr tháo Bién Bàn 
và dr tháo Nghj quyt DHDCD, ChU tça s d ngh c dong biu quyt bang hInh thüc dánh du 
vào 01 trong 02 ô "Tan thành" hoc "Khong tan thành" cUa tüng nOi  dung và "Gfri" bi 
quyt dng thji 
C6 dông/di din cô dong lira chQn mt trong các kiên tai  trng ni dung biêu quyêt bang hInh 
thirc dánh du vào mOt  trong các ô. Trueing hçip c dông không 1ira ch9n kin nào (khong 
dánh dAu vao o nao) s duqc hiu là c dông tr ch6i quyn và không tham dr biu quyt tai  ni 
dung do; s phiu cUa c dông không duqc cong  vào tng s6 phiu tham gia biu quyt cUa nOi 
dung ma c dông không dánh dAu vào o nào. 
3. The I biu quyt: 
- Mi c ph.n sâ hftu hoc dai  din so hüu tuang irng voi mOt dan vi biu quyt; 
- Quyt djnh cUa Dai  hi dng c dông du9c thông qua ti cuc h9p khi duqc S6 c6 dong dai  din It 
nht 51% t6ng s6 phiu biu quyt cUa tht Ca c6 dông dr hQp chip thun; 
- D6i vOi quyt djnh v l°a  C6 phn và t6ng s6 c6 phn cUa trng loai duçic quyn chào bàn; thay 
d6i ngành ngh và linh virc kinh doanh; thay d6i ca cu t6 chirc quàn 1 T6ng cong ty; Dr an du tu ) 
hoc ban tài san giá trj b.ng hoc iOn han 35% t6ng giá trj tài san duçic ghi trong báo cáo tài chinh 
gn nht cUa T6ng cOng ty; t6 chc 'ai,  giãi th T6ng cOng ty thI phâi dugc S6 c6 dong dai  din It 
thAt 65% t6ng s6 phiu biu quyt cUa tAt cà c6 dong dr h9p chAp thun; 
- Vic biu quyt bau thành viên Hi dng quán trj duçic thc hin theo phuang thiic bu d6n phiu 
phU hcp vOi các quy djnh cUa Lust Doanh nghip và quy ch bAu cir duçic Dai  hi c6 dOng thông 
qua. 
Diu 10. Bu cfr ti Di Hi 
Theo Quy ch bu ct'r dmnh kern tài lieu Dai hi. 
Diu 11. Phát biu kin tai Di Hi 
1. Nguyen tAc 
- c6 dOng/di din c6 dOng tham dr Dai  hi trirc tuyn di.rçic quyn dang k phát biu kin thão 
iun trên giao din khi däng nhp vào Tài khoân cUa mInh. C6 dOng có th gi:ri câu hOi qua h 
th6ng trijc tuyn hoc phát biu trrc tuyn khi duçic Doàn ChU tjch miii phát biu. 
2. Cách thfrc phát biu 
- C6 dong/dai din c6 dong phát biu ngn gn và tp trung vào dUng nhüng ni dung tr9ng tam 

c.n trao d6i, phU hçip vOi ni dung chuorng trInh nghj sir cUa Dai  hi dã duçirc thông qua. ChU toa s 
sAp xp cho c6 dOng phát biu theo thU tix dang k, d6ng thai giái dáp thAc mAc cUa c6 dong. ChU 
toa Dai hOi có quyn nhAc nhO hoc d nghj C6 dông tp trung vào ni dung tr9ng tam can phát biu 
d tit kim thii gian Va dam báo chAt iucing thão lun; s truAt quyn tham dix Dai  hi khi C6 dong 
C6 tInh không chAp hành các quy djnh cUa Di hi, có hành vi gay r6i, lam mAt t4t tr hoc cO hành 
dng gay ãnh huOng trirc tip dn cong tác diu hành Dai hOi. 



Diu 12. trách nhim và quyn cüa Chü tça 
1. Trách nhim cüa Boàn Chü tjch: 

- Diu khin Dai hi theo dung ni dung chucing trInh nghj sir, các th 1 quy ch dA duçic Dti hi 
thông qua. Chü toa lam vic theo nguyen tc tp trung dan chü và quy& djnh theo da s6; 
- Hi.nng dn Di hi tháo 1un, 1y kin biu quyt các v.n d nm trong nOi  dung chucmg trinh 
nghj s1r cUa Di hi và các vAn d có lien quan trong su& qua trinh D?i  hi. 
2. Quyn cüa Doàn Chü tjch: 
- Doàn ChU toa có quyn thrc hin các bin pháp cAn thit d diu khin cuOc h9p mOt  each hccp 

1, cO trt tr, dung theo chucing trinh dâ duçc thông qua và phàn ánh dtrçrc mong mun cüa da s6 
ngui dir h9p: 
- Quy& djnh cüa Doàn ChU tjch v vAn d trInh ti?, thu tiic hoc các sir kin phát sinh ngoài chucing 
trinh Dai  hQi h9p tr1rc tuyn së mang tInh phán quyt cao thAt. 
Diu 13. Trách nhim cüa Ban Th,rk

. . ,. - • 
1. Ghi chep day du, trung thirc toan bo npi dung then bien dai  h91 và nhung van de da ducic cac co 
dông thông qua hoe con km ti Dai  hi; 
2. Soan thâo Biên bàn h9p Di hi và các Nghj quyêt ye các vAn d dä ducYc thông qua ti Di hOi. 
Biu 14. Trách nhim cüa T Kim phiu biu quyt 
1. Xác djnh k& qua biu quy& eUa CO dông ye cáe vAn d thông qua ti Dai  hi; 
2. T chirc kim phiu biu quy&, 1p Biên bàn kim phiu biu quyt; 
3. Nhanh chóng thông báo cho Chu to và Ban Thu k kt qua biu quy& d dua vào Biên bàn và 
Nghj quy& Dai hOi; 
4. Xem xét và báo cáo vOi Di hi quyt djnh nhthig trtthng hçip vi phm th l biu quy&. 
Biu 15. Trách nhim Ban Kim phiu bAn cfr 
1. Huàng dn Cong tác bu cir thành viên HOi  dng quán trj bAng hInh thi.'rc trirc tuyn; 
2. T chirc kim phiu bAn cir, 1p Biên bàn kim phiu và cong b6 kt qua kim phiu bAu cu 
truOc Di hi; 
Diu 16. Biên ban và Ngh quyt B,i hi ding c dông 

TAt Ca các ni dung ti Dai hOi cO dong phài duqc Thu k Di hOi  ghi vào Biên bàn hçp Di hi 
dng c dông. Nghj quy& h9p Dai hOi dng c dông phái duçic dc và thông qua trtiOc khi b mc 
Di hQi. 

CH!f(ING III. HIU LVC  Till HANH 
Diu 17. Hiu hrc thi hành 

Quy ch iàm vic cüa Dai hOi dng e dOng thu&ng niên näm 2020 h9p tr%rc tuyn, bô phiu 
din tü cUa Tng cong ty c phAn bão him Petrolimex bao gm 17 Diu và có hiu lrc thi hành 
th?iii dim biu quyt thông qua. 

TM. BA! HQI BONG CO BONG 
CHU TICH 

Trãn Ngyc Nãm 
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