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- S giao djch Chtrng khoán TP HI ChI Minh 

- Ten TCNY: Tng Cong ty c phn Bão him petrolimex 

- Ma Chirng khoán: PGI 

- Dja chi tri sâ chInh: Tng 21,22- TOa nhà Mipec, 229 Tây Son, Dng Da, Ha Ni 

- Diên thoai: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868 

- Nguñ dirqc üy quyn CBTT: Ong TrAn Anh Tun 

- Chirc vii: PhO Tng giám dc 

- Ni dung cong bô thông tin: Ngh quyt phiên hQp lan thu 7 cüa Hi dIng quãn trl 
Tong cong ty c 6  phân Bão him Petrolimex nhim k)' 2019-2024 

Thông tin nay dà duqc cong b trén website cüa PJICO theo dung dan: 

https ://www.pjico.com.vnldanh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cong b dtrOi day là dung sr that và hoàn toàn chju trách nhim 
truOc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä cong bô./. 



TONG CONG TY cO PHAN BAO hEM C)NG HOA xA HQI CHU NGHIAVIF NAM 
PETROLIMEX Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 07/2020/PJICOINQ-HDQT 

PG INSURANCE 

Ha N5i, ngày 25 tháng 05 nám 2020 

NGH! QUYET 

PHIEN HQP HQI BONG QUAN TRI LAN THU 07 NHIM K1 THANH VIEN 
HQI BONG QUAN TR! 20 19-2024 CUA TONG CONG TY 

HO! BONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can ctr Lut Kinh doanh Bão him s 24/2000/QH1O ngáy 09/12/2000 và Lust 
si'ra dôi, bô sung mOt  so diêu cüa Lut Kinh doanh bão hiêm so 61/2010/QH12 ngày 
24/11/2010; 

Can cir Lust  Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Can cr giây phép thành 1p và hot dung so 67/GPKDBH, ngày 26/10/20 11 và các 
giây phép diêu chinh cüa B Tài chInh; \\* \, 

CAn cur Diu 1 T6ng Cong ty c phn BAo him Petrolimex ngày 20/04/2018; 

Cn cur Quy ch T churc và hoat dng cüa Hi dng quân trj Tng cong ty; 

CAn cur k& 1un tai  phiên hp lAn thu 07 nhim k' Thành viën HOi  dMg quãn trj 
2019-2024 cüa Tong cong ty cO phân Bão hiêm Petrolimex ngày 25/05/2020, 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Hi dIng quail trj Tong Cong ty thong nht các ni dung sau: 

1. Thông qua Báo cáo cüa T6ng giám dc v tInh hmnh hInh hot dng kinh 
doanh 5 thang dâu näm 2020 cüa Tong Cong ty (so 1iu báo cáo nhanh) và i.râc kêt quA 
kinh doanh 6 thAng dâu nAm 2020 nhr sau: 

1.1. Doanh thu bAo him g6c 5 tháng dAu näm lA: 1.297 t' dng. Tang tmng 
13,7% so vâi cüng ki nAm 2019 VA hoAn thành 39% kê hoch nAm 2020; 

1.2. I1âc k& quA kinh doanh 06 tháng dAu nAm 2020: 

- Doanh thu bAo him g6c uâc dtt: 1.559 t dng, tang tru1ng 10% so vài cUng 
kS' nAm 2019 và hoAn thAnh 47% ké hoach nAm 2020; 

- Lçii nhun truâc thu trrc dat: 93,3 t dng, tucrng &rcing 46% k hoich. 

HOi dng quAn ghi nhn sr n lijc, c6 gang cUa Tp th LAnh do và Can b 
nhân viên Tong Cong ty trong 5 thang dAu nAm 2020. Mc dU bj Anhhu&ng tAc dng 
cüa djch bnh Covid- 19 nhu.rng Ban diëu hAnh van Co cAc giAi pháp diêu hAnh phü hqp 
vA to chuc tOt cong tAc kinh doanh, giAm thiêu Anh hu&ng cüa tinh hInh djch bnh den 
hoat dng kinh doanh cüa Tong COng ty. 
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2. Trên ci si dánh giá tác dng, ãnh hu&ng cia tInh hInh djch bnh Covid-19 tai 
hoat dng kinh doanh cüa Tong Cong ty, Hi dông quân trj thông nhât diêu chinh các 
chi tiêu ké hoach kinh doanh chInh näm 2020 dê trinh Dai  hi dông Co dông thu?mg 
niên nAm 2020 xem xét, thông qua nhu sau: 

- Doanh thu bão him g6c (khong bao gm tàu Ca Ngh djnh 67/CP) là: 2.901,5 
t' dong. 

- Lçii nhun trtrc thu: 180,8 t dng. 

- Dr kin chi trá c t1rc: 12%. 

3. Phê duyt han  mirc kinh phi theo d nghj cUa Tang Giárn d6c t?i  Báo cáo 
HDQT so 1517/PJICO-TTR-TGD ngày 16/5/2020 "V/v: Ké hoach to chüc 1 k nim 
25 näm ngày thành 1p Tng Cong ty 1995-2020". 

Uy quyn Chü tjch HDQT phé duyt danh sách tn an khách hang, d& tác nhân 
djp k' nim 25 näm ngày thành 1p Tong Cong ty theo chü trlIng da duqe HOi  dông 
quãn trj thông nhât. 

4. Thông qua các Báo cáo cUa Ban Kim toán nOi  b: Báo cáo kt qua kim toán 
nOi bO Qu 1/2020 ngày 14/4/2020; Báo cáo ye Két qua dam phán tái tiic hçip dng tái 
báo hiêm nAm 2020 ngày 27/4/2020. 

Giao Tng Giám d,c chi dao  t chCrc thirc hin các kiën ngh cüa Ban Kim toán 
ni bO. 

5. Các ni dung lien quan dn t chüc Dai  hi dng c dong thung niên näm 
2020 (DHDCD) cüa Tong Cong ty: 

5.1. Thông qua th chüc DHDCD thumg niên näm 2020 theo hInh thirc h9p tr?c 
tuyên, bô phiêu din tir. 

5.2. Thông qua "Báo cáo v cOng tác chun bj t chi'rc Dai  hi dng c dông 
thwrng niên näm 2020" ngày 14/05/2020 cüa Ban chi dto to chrc Dai  hi dông cô 
dông. 

5.3. Thông qua diu chinh và b6 sung các tài lieu hQp Dai hOi dng c dong 
thu?mg niên näm 2020 (DHDCD) cüa Tong Cong ty bao gôm: 

* Các tài 1iu diu chinh: 

1. Chuc:mg trInh Di hi; 

2. Dir tháo Quy ch lam vic cüa DHDCD thu&ng nién nAm 2020; 

3. Báo cáo cüa Tng Giám d6c tai  DHDCD thuông niên näm 2020; 

4. Báo cáo kêt qua hoat dng cüa HDQT näm 2019 và phuang huàng kë 
hoach näm 2020; 

5. Th trInh DHDCD phé duyt phucing an si'r di,ing 1i nhun sau thud 
2019 và môt so chi tiêu chInh kê hoach kinh doanh näm 2020; 

* Tài 1iu b sung: 

6. Th trmnh DHDCD "V/v: Thông qua chU truang nâi room — nâng t 1 
s hüu tôi da cüa Nlhà dâu tu nuâc ngoài tai  Tong Cong ty cO phãn Báo hiërn 
Petrolimex (PJICO)". 

(Các tài lieu DHDCD khác dd dwcrc Hçi &ng quán trjphê duyt khOng thay dde) 
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Diéu 2. Chü tjch HDQT Co trách nhim chi do t chüc thirc hin các nOi  dung 
Nghj quyêt nay theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut vã Diêu 1 TCTy. 

Diu 3. Nghj quyt nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Các Thành viên Hi dng quãn trj, T6ng giám dc, Truâng các Ban HOi  dng 
quãn trj, Kê toán trrâng; các to chrc, cá than có lien quan chju trách thim thi hành 
Quyêt nghj nay.!. 

No'inhmn. 
- UBCK, Sâ GDCK TP H ChI Minh; 
- Các thành vién HDQT; 
- Tp doàn xAng dâu Vit Nam; 
-Ban TGD; 
- Ban Kim toán nôi bô; 
- Luu Ban TH. 

 

Trãn NgQc Nm 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

