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Ha Ni, ngày 13 tháng 05 näm 2020
i r.a

Li __

r.i

PHIEU LAY

MEN CO BONG BANG VAN BAN

I. THÔNG TIN VE TONG CONG TV
Ten cong ty: Tng Cong ty c phAn bão him Petrolimx
Tru sâ chInh: Tang 21-22, Tôa nhà MIPEC, 229 Tây San, Dông Da, Ha Ni
Diên thoai: (84-24) 3776 0867 Fax: (84-24) 3776 0868/3776 3283
Ma chirng khoán: PGI
Giây phép thành 1p và hoat dng s 67GP/KDBH do B Tài chInh cp ngày 26/10/20 11 và các
bàn sira dôi, bô sung.
II. MVC BICH LAY Y MEN
Thông qua ni dung sira d6i, b sung cüa Quy ch ni b v quàn trj Tng cong ty c ph.n Bão
hiêm Petrolimex (theo van bàn dInh kern).
III. THÔNG TIN VE CO BONG
Ten c dông:
Ma sO cô dOng:
Dja chi:
CMND/CCCD/H chiêuJGCNDKDN sO:
Nai cap:
Ngày cap
phán
sâ
hu
(hotc
co
SO h.rcmg
dai din) den ngày 13/05/2020:
So phiêu biêu quyêt ttrang 1rng vâi so cô phân so hu (hoc dai din):
IV. VAN BE CAN LAY

MEN CO BONG

TôN(
CONG 'TY C
B0
,PETh0

DOng ' thông qua ni dung süa di, b sung cüa Quy ch ni b v quãn trj Tong cOng t
phtn bào him Petrolimex (theo van bàn dính kern).
(Qu Co dông vui lông xem nói dung chi tiêt tqi TO' trinh cô dông v/v thông qua n5i dung tha
ddi, bô sung caa Quy chê noi ho ye quán trj Tong cOng ty cO phân báo hiêrn Petrolirnex ('theo van ban
dinh kern,), trong do dircrc hO sung quy dinh ye to chitc Dai hOi dOng cO dOng truv tuyên dzto'c dznh kern
phiêu lay kiên nay và trên website cia TOng cOng ty cO phân báo hiêrn Petrolirnex (PJICO,):
http://www.pjico.com.vn,).
V.

MEN BIEU QUYET CUA CO BONG

Ni dung biu quyêt: thông qua ni dung sra di, b sung cüa Quy chê ni b ye quán trj
Tng cong ty cô phân bào hiêm Petrolimex (theo các tài 1iu dInh kern).
Y kiên biêu quyêt: Dê nghj Qu cO dOng chn 1 trong 3 kiên biêu quyêt bang cách dánh dâu
ch9n 01 trong 03 0):

Van d thfr 01: Dng thông qua ni dung süa di, b sung cüa Quy ch ni b v quán trj Tng cOng
ty cO phân bào hiêrn Petrolirnex (theo các van bàn dInh kern).
Tan thành

fl

KhOng có kin

KhOng tan thành

Van d thir 02: Dng thông qua ni dung d%r thào Nghj quyêt so 01/2020/PJICO/NQ-DHDCD (theo
van bàn dInh kern).
Tan thành

fl

Không tan thành

1

fl

KhOng có kin

Vn d thü' 3: Dng üy quyn cho Hi dng quãn trj dixcng nhim trin khai thrc hin các quy djnh
cüa quy chê theo dung quy djnh hin hành cUa Pháp luat và Diêu l Tong cong ty.
Tan thành

Không tan thành

fl

Ngày

Không có kin

tháng 05 näm 2020

Co dông
(kg, ghi rO h9 ten và dóng dâu (nêu co)')

VI. THI HN CO DONG GUI PHIEU iuE
D nghj Qu c dông g1ri phiu ly kin (sau khi dà biu quyt) v& dn Tng cong ty tru6c 17 gi
00 ngày 28/05/2020, theo dja chi sau:
Noi nhn
Din thoai
Fax
Ngui nhn
Email nhn thu din tCr
VII.

: Tng Cong ty c phAn bào him Petrolimex.
TAng 2 1-22, Tôa nhà MIPEC, 229 Tây Scm, Dng Da, Ha Ni
(84-24) 3776 0867 (may lé 01011 hoc 01012)
(84-24) 3776 0868/3776 3283
Ong Vu Minh Quang — Ban Tng hçip Hi dng quãn trj
Bichntn.pjicoPetrolimex.com.vn

CAC NO! DUNG CO DONG CAN LUU ':

1. Phiu lAy kin dã dtxc trà li phài có chü k9 cüa c dông là ca nhãn, hoc ngui dai din theo
pháp lust cüa cô dông là to chirc hotc Ca nhân, ngu&i dai din theo pháp lut cüa to chirc duçic üy
quyên.
2. Phiêu lay kiên cO the di.rçic giri ye Tong cong ty theo các hInh thrc sau:
a. Gui thu: Phiêu lay kiên gui ye Tong Cong ty phái disc drng trong phong bI dan kin và không ai
dugc quyên ma truâc khi kiêm phiêu;
b. Gui fax hoc thu din tCr: Phiêu lay kiên gui ye Tng cong ty qua fax hoc thu din tu phài
giCt bI mt den th&i diem kiêm phiêu.
Các phiêu lay kiên Tong cong ty nhn duçic sau th?ñ han dã xác djnh tai ni dung phiêu lay
hoc dà bj ma trong tru?mg hp gui thu hoc duc cong bô truâc th&i diem kiêm phiêu trong.
hp gui fax, thu din tu là không hçxp l. Phiêu lay kiên khOng duqc gui ye ducic coi là phi
tham gia biêu quyêt.
Trân tr9ng cam an Qu cO dOng!
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
TM. HQI DONG QUAN TR!

DiI DIN THEO PHAP LUiT
TONG GIAM DOC

Dào Nam Hãi
(')Trir&ng hop c dông là td ch&c thI phái du-crc kj Mi ngithi dgi din theo pháp lut cüa cd dông hoc dgi din
theo üy quyn và dztçrc dóng ddu cia td chác
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T€% TRINH
V/v: Thông qua süa di, b sung quy ch ni b v quán trj Tong Cong ty"
A

A

A

A

A

K.nh gui: Ba, h9i dong co dong Tong cong ty Co phan bao hiem Petrohmex
- Cn cir Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Can cir Diu 1 Tng Cong ty c phn bão him Petrolimex ngày 20/4/20 18;
- Can cir cong van s 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 cUa Uy ban Chrng khoán Nhà
nuâc v vic th chrc Thu hOi dng c dong thung niên 2020;
Quãn 12, Giám sat Bão
- Can cir cong van s 5247/BTC-QLBH ngày 29/04/2020 cUa
him v vic gia hn hop Dai hi dngc dông thiing niên nãm 2020;
- Can cir Nghj quyt s 05/2020/PJICO/NQ-HDQT ngày 22/04/2020 cüa HOi dng quãn trj
Tng cong ty Báo him Petrolimex v vic thng nht trInh Di hi dng c6 dông bng th
thirc 1y kin c dông bAng van ban, d thông qua quyt djnh thirc hin sira d6, b6 sung
"Quy ch ni b v quãn trj Tang Cong ty c phAn bão him Petrolimex";
Civic

Hi dng quán trj Tng Cong ty c phân Bão him Petrolimex kInh trInh Dui hi dng c
dong thông qua ni dung si'ra dhi, b sung cuia Quy ch ni b v quán trj Tng cong ty c
phAn bão him Petrolirnex (theo ni dung sira di, b sung dInh kern).
Trân trQng kInh trInh Dui hi dng c dOng!

NQI DUNG D!f MEN SIA DO! VA BO SUNG
Quy chê ni b ye quãn trj Tng Cong ty cô phãn Bão him Petrolimex (PJICO)
Tong quát:
1 Nôi dung sua dôi, bô sung Quy ché nôi bô ye quan tn PJICO ducic thixc hiên theo quy dinh cua Luât Doanh nghiep so 68/20 14, Luât chi.mg
khoán, Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cüa ChInh phü huàng dn ye quàn trj cong ty dOi vói cong ty di chig, Thông tu so
95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cüa BO Tài chInh, huOng dn cüa UBCKNN và phü hçp vii thirc tin cüa PJICO.
2. Các ni dung phü hcip vài quy djnh hiên hành v.n giti nguyen nhix Quy ch hin tai dä dirçic DHDCD thông qua ngày 20/4/20 18.
3. Trong ban Ni dung sfra di, bô sung diêu nay:
- Ph.n vit chtt in nghiêng (tai Diu 1, 2, 4, 6) là ni dung b sung, sira di trong Quy ch mth so vOi Quy ch cia duçic DHDCD thông qua
ngày 20/4/2018.
Quy chê ni bô
ye quãn trj PJICO hiên hành
QUY CHE NQI BQ yE QUAN TR!
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM
PETROLIMEX
(Ban hành kern theo Quylt d/nh s 26/2018/PJICO-QDHDQT ngày 28 tháng06 nãrn 2018 cüa Hi dOng quán
trj TOng Cong ly cO phân Báo hiêrn Petrolirnex,)

Quy ch ni b v quail tr! Tcty thr thão sfra dôi
(phán chit in nghiêng)
QUY CHE NQI BQ yE QUAN TRJ
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM
PETROLIMEX
(Ban hành kern theo Quylt djnh sO /2020/PJICO-QDHDQTngay tháng närn 2020 cüa H5i dOng quán trj
TOng Cong ty cO phân Báo hiêrn Petrolirnex)

CHIXONG I

CHIXcNG I

QUY DINH CHUNG

QUY DIN!! CHUNG

Ly do
sira dôi

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

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

1. Quy ch quãn trj Tng Cong ty c phn Báo
hiêm Petrolimex (sau day viêt tat là "Quy ché quãn trj")
áp ding trong phm vi Tong cong ty cO phãn Báo hiêrn
Petrolimex (sau day viet tat là "Tong cong ty"). Quy chê
nay dxçic xay drng theo quy djnh cüa:
a. Lut Doanh nghip so 68/2014/QH 13 ngày 26
thángllnam20l4;
b. Luât Chüng khoán sO 70/2006/QH1 1 ngày
29/06/2006;

1. Quy ch n5i bó v quàn trj Tng cOng ty c B sung them
phãn Báo hiêm Petrolimex (sau day ,viet tat là "Quy che cho day dü
quãn trj") áp ding trong pham vi TOng cong ty cô phân
Bão hiêm Petrolimex (sau day viêt tat là "Tong cOng
ty"). Quy chê nay duçc xây dirng theo quy djnh cüa:
a. Lut Doanh nghip sO 68/2014/QH13 ngày 26
thángllnam20l4;
b. Lut Chrng khoán so 70/2006/QHI 1 ngày
29/06/2006;

c. Can cü Lut süa di, b sung mt s diu cüa
Lut Chirng khoán so 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11
näm 2010;
d. Nghj djnh 96/2015/ND-CP ngày 19 tháng 10
näm 2015 cUa ChInh phU hithng dn chi tiêt thi hành mt
so diêu cüa Lut Doanh nghip;
e. Luât Kinh doanh Báo hiêm so 24/2000/QH 10
ngày 09/12/2000;
f. Can cü Luât sira di, b sung mOt s diu cüa
Lust 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 mOt so diêu cüa
Nghj dlnh so 71/201 7/ND-CP ngày 6 tháng 6 näm 2017
cüa ChInh phü huOng dn ye quãn trj cong ty áp diing dôi
vth cong ty di chüng;
h. Diêu 1 to chIrc & hoat dng cüa Tong Cong ty
duçic Dti hi dOng cô dOng thông qua ngày 20 tháng 04
nàm 2018.
2. Quy ché nay quy djnh nhttng nguyen tãc Co
ban ye quãn trj Tong cong ty dê (i) báo v quyên và 1çi
Ich hçp pháp cüa cO dOng và Tong cOng ty và (ii) dam
bão vic thiêt lQtp nhüng chuãn mrc ye hânh vi, do düc
nghê nghip phü hcip vOi quy djnh cüa Pháp 1ut, Diêu 1
Tong cOng ty dOi vri các thành viên Hi dOng quãn trj,
Ban Tong giám dOc, và các can b quail 1 cüa Tong
cOng ty.
3. Quy chê nay diiçic Di hi dOng cO dOng
thu&ng niên nàm 2018 thông qua và chap thun toàn van
vâi 6 Chuong, 34 Diêu theo Nghj quyêt sO
01/201 8/PJICO/QD-DHDCD ngày 20 tháng 04 näm
2018.
Diu 2. Giãi thIch thut ngu'
1. Nhitng tr ngtt drni day duqc hiu nhu sau:

c. Can cir Lust sira di, b sung mOt s diu cüa
Lut Chimg khoán sO 62/201 0/QH 12 ngày 24 tháng 11
näm 2010;
d. Ngh djnh 96/2015/ND-CP ngày 19 tháng 10
näm 2015 cüa ChInh phü hthng dn chi tiêt thi hành mt
so diêu cüa Lut Doanh nghip;
e. Luât Kinh doanh Bão hiêm so 24/2000/QH10
ngày 09/12/2000;
f. C cir Lut sra dOi, bô sung mt sO diêu cUa
Lu.t 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 B Tài chInh huOng dn mt so diêu cüa
Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 6 tháng 6 näm 2017
cüa ChInh phU hixàng dn ye quãn trj cong ty áp ding dOi
vài cOng ty di chiing;
h. Diêu 1 to chüc & ho?t dng cüa Tong cong ty
di.rçic Dai hi dOng CO dOng thông qua ngày 20 tháng 04
näm 2018.
2. Quy chê nay quy djnh nhf:tng nguyen täc co
ban ye quàn trj TOng cOng ty dê (i) bão v quyên và li
Ich hgp pháp cüa cô dOng và Tong cOng ty và (ii) dam
bão vic thiêt 1p nhüng chuãn mirc ye hành yj, dao due
nghê nghip phü hçip vui quy djnh cUa Pháp lut, Diêu l
Tong cOng ty dOi vâi các thânh viên Hi dOng quân trj,
Ban Tong giám dOc, và các can b quãn l cüa TOng
cOng ty.
3. QUy chê nay dwctc Dgi h5i dông Co dông thông qua và
chap nhan toàn van vó'i 6 Chzwng 34 Diêu theo Nghj
quyêt sO .../2020/PJICO/QD-DHDCD ngày . . ./. . ./2020

Hiu chinh phü
hqp khi
DHDCD thông
qua

Diu 2. Giãi thIch thut ngu'
1. Nhcrng tr ngü duori day dugc hiu nhix sau:

a. "Quán trj" là h thng các quy tc d dam bão
a. "Quãn trj" là h thng các quy tAc d dam bâo
cho TOng cOng ty dixçic djnh hixâng dieu hành và thrçic cho TOng cong ty duçic djnh huàng diêu hành và duçic
kiêm soát mt each có hiu qua vi quyên 19ri cüa cO dOng kiem soát mOt cách có hiu qua vI quyen lçii cüa cO dOng
và nh1rng ngu?i lien quan den TOng cOng ty. Các nguyen và nhitng nguñ lien quan den TOng cOng ty. Các nguyen
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tc quãn trj Tng cong ty bao gm:
- Dam bão mt co CâU quán trj hiu qua;

tãc quân trj Tong cOng ty bao gOm:
- Dam bâo mt con Câu quãn trj hiu qua;

- Dam bão quyn lgi cüa c dông;

- Dam bão quyn loi cüa c dông;

- Di xü cong bang gifta các c dong;

- Di xü cOng bang giüa các c dông;

- Dam bão vai trô cüa nhüng ngu?ñ có quyn ion
lien quan dn Tng Cong ty;
- Minh bach trong hot dng cüa Tng cong ty;

- Dam bão vai trô cüa nh0ng ngithi có quyn lçñ
lien quan dn Tng cOng ty;
- Minh bach trong hot dng cUa Tng Cong ty;

- Hi dng quán trj thiic hin länh do và kim
- Hi dng quàn trj thrc hin lãnh do và kim
soát Tng Cong ty có hiu qua.
soát Tng cOng ty có hiu qua.
b."Ngu?i có lien quan" là cá nhân hoc t chüc
duçc quy djnh trong Khoãn 34 Diêu 6 cüa Lut Chüng
khoán và Khoàn 17 Diêu 4 cña Luât Doanh nghip;
c. "Thãnh viên Hi dông quán trj dc lip" (sau
day gçi là thành vien dc lip) là thành viên di.rçc quy
dinh tai khoàn 2 Diêu 151 Lut doanh nghip .
d. Thành viên Hi dông quãn trj không diêu hành
là thành viên Hi dông quãn trj không phâi là Tong giám
doe, Phó Tong giám dOe, Kê toán tnrâng và nhing ngui
diêu hành khác theo quy djnh cüa Diêu 1 Tong cong ty;

b."Ngtrñ có lien quan" là ca nhân hoc t chtrc
duçic quy djnh trong Khoãn 34 Diêu 6 cüa Lut Chrng
khoán và Khoàn 17 Diêu 4 cüa Lust Doanh nghip;
c. "Thành viên Hi dOng quãn trj dc lap" (sau
day gi là thành vien dc lap) là thành vien thrçc quy
djnh ti khoãn 2 Dieu 151 Lust doanh nghip
d. Thành viên Hi dOng quãn trj khOng diêu hành
là thành viên Hi dOng quân trj khOng phai là Tong giám
dôc, Phó TOng giám dOe, K toán tru&ng và nhng ngiri
dieu hành khác theo quy djnh cüa Dieu 1 Tong cong ty;

e. "Cs dông chin luqc" là Samsung Fire and
Marine Insurance Co., Ltd., (SFMI) mt Cong ty Han
Quôc có giây ehüng nhn dang k doanh nghip so
110111-0005078, do Seoul Central District Court, Office
of Registration cap ngày 26 tháng 1 näm 1952;

e. "Cs dOng chin hrçic" là Samsung Fire and
Marine Insurance Co., Ltd., (SFMI) mt cOng ty Han
QuOc có giây chirng nhn däng k doanh nghip so
11011 1-0005078, do Seoul Central District Court, Office
of Registration cap ngày 26 tháng 1 näm 1952;

f. "Tài lieu giao djch" bao gm Hçip dng hçp tác
f. "Tài lieu giao djch" bao grn Hçrp dng hçp tác
chiên luçic và HcTp dông dt mua cô phãn diIçYC k bii chien luçxc va Hçip dOng dt mua cO phãn dixçic k bii
SFMI và Tong cOng ty vào ngày 05/05/20 17;
SFMI và TOng cOng ty vào ngày 05/05/20 17;
g. "Dgi h3i dng cá dông hQp tru-c tuyên" là cuóc
hQp cia các cô dông PJICO dwçic to chzc thông qua h5i
nghj trtc tuyên, cO dông tham
biêu quyêt và báu czr
bang các hlnh thtc diwc pháp luát cho phép.
h. "BO phiêu diên tü" là vic cO dông thwc hin biêu
quyêt hoác báu ci theo hlnh th&c bO phiêu diên ti'r thông

B sung Quy
che PJICO dê
to chUc thuc
hiên
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qua he tMng bó phiê'u diên tz' cza PJICO (sau day goi
tat là h thông P-Vole) hoãc he thông bó phiêu diên ti't
cza ben thi ba do PJICO chi dinh.
i. "Tài khoán" là, ten dang nhap và môt khâu do
PJICO cung cap cho cô dông dê tham gia, truy cap và bó
phiêu trên h thông he thông P-Vote hoác h thông bó
phiêu diên t& cüa ben th& ba do PJICO chi djnh. Tài
khoán dtrçrc cap du-a trên thông tin nhan din cia ben
tham gia dä dwçxc dang kj tgi Pjico.
k. "Môt khâu môt lan (OTP,)" là mt khâu chi th
thing môt lan trong khoáng thai gian nhât djnh dê xác
thwc cô dông khi cô dông thtc hin truy cp h thông PVote hoc he thông bó phiéu din ti cia ben th ba do
PJICO chi djnh.
1. "Ma däng nháp (ID) cia cô dông" là So giây
chi'ng minh nhân dan; So the can cithc cong dân, Md so
doanh nghiêp, Md so nhà dâu tu nithc ngoài, hoäc các
hlnh thzc khác dd ducic dang kj tai PJICO hoác dttçxc
dàng kj tai Trung tam lu'u kj Ch&ng khoán ViCt Nam
(VSD).
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tâi mt
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tâi môt hoäc môt
s diu khoân vàJhoc van bàn pháp 1ut s bao gm cá hotc mt s6 diu khoàn vãIhoc van bàn pháp 1ut s bao
nhCtng sra di, b sung hoc van bàn thay th các van gm cã nhüng süa di, b sung hoc van bàn thay th các
vänbãndó.
bãndó.

CHU'NG II
CO BONG A BiI HQI BONG CO BONG
Biu 3. Quyn hin cüa c dông

CHUONG H
CO BONG vA Bi HQI BONG CO BONG
Biu 3. Quyn han cüa ci dông

Diêu 4. Nghia vi và trdch nhim cüa cE dông
CO dông phô thông có các nghia vi và trách nhiêm
sau:
1. Tuán thz Diêu l và các quy chê nôi bô có lien

Giü nguyen

Bô sung them
ni dung theo
Diêu 13 Diêu
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quan dIn c dông cüa Pjico; ch4r, hành quyê't dinh cza
Dgi hôi dông cô dông, Hôi dong quán tn.
2. Tham dt cuôc hQp Dgi hôi dông cô dông và thtc
hiên quyên biêu quyét thông qua các hInh thi-c sau:
a. Tham dit và biêu quyêt tru-c tiêp tgi cuóc hQp;
b. Uy quyên cho ngwài khác tham d và biêu quyêt
tai cu5c hQp;
c. Tham d- và biêu quyêt thông qua Dai hôi dông cô
dông hQp trwc tuyên, bó phiêu diên tz't hoãc hInh thic
diên t& khác;
d. Gii phiêu biêu quyêt den cuóc hQp thông qua thu-,
fax, thir diên t.
3. Thanh toán tiên mua cô phân dã dang kj mua
theo quy djnh.
4. Cung cap thông tin cá nhán chInh xác (bao gôrn
da chi, so then thoai lien lgc,) khi dang kj rnua cô phdn
và thông báo lai cho PJICO khi có sit thay dOi.

lê PJICO

5. Hoàn thành, viêc däng /g thay di thông tin cá
nhân khi có thay dôi; hoàn thành viçc dang kj các thông
tin ngwài có lien quan dôi vöi cô dông nôi b5,' hoàn
thành các nghTa vu khác theo quy dinh cia pháp lut
hin hành.
6. C/i/u trách nhiêm cá nhân khi nhán danh PJICO
dithi mçi hInh thzc dê thu-c hin môt trong các hành vi
sau day:
a. Vi phgm pháp luát;
b. Tiên hành kinh doanh và các giao dich khác dê tu-lcii hoc phyc vu lçri Ich cza to cht-c, cá nhán khác;
c. Thanh toán các khoán ncr chu-a dIn han trithc các
rzi ro tài chInh d6i vài PJICO.
SCra di Diu 4
cü
Quy ch
thaih
khoan7
a. Không duçc 1çi ding tnt th cüa minh gay tn
1. C dông 1rn không dtrçic lçñ ding i.ru th cüa
mInh gay tn hai dn các quyn, 1çi Ich cüa Tng Cong ty hai dn các quyn, 1çi Ich cüa Tng cong ty và cüa các Co ch mOi. Ni
dung vn gui
dông khác.
và cüa các c dông khác.
nguyen chi hiu
A

J3ieu 4. Trach nhiçm cua co dong ion

7. Trach nhiçm cua co dong ion:
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2. C dông hcn có nghia v1 cong b thông tin
b. Co nghTa vii cOng b thông tin theo quy djnh chinh câu ch&
cho rO nghia.
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
cüa pháp 1ut.

Diu 5. Diêu 1 Tng cong ty

Diu 5. Diêu I Tang cong ty

Giü nguyen

Diêu 6. Cuôc hop Dii hi ding c dông thtrông Diu 6. Cuc hop Thu hi dng c dOng thtrông niên
niên và bt thu'ông
và bt thurèng
1. Thông báo v vic chM danh sách c dông có
quyên tham du h9p Dai hi dOng cO dOng: Tong cong ty
thrc hin tuân thu day du trInh tr, thu tiic ye triu tp
cuc hçp Dai hi dOng cO dông theo quy djnh cüa pháp
14t, Diêu lê Tong cong ty và cac quy djnh ni b cüa
Tong cong ty. Cong bô thông tin ye vic ltp danh sách cô
dông có quyên dii h9p Dai hi dOng cO dông tôi thiêu 20
ngày tnróc ngãy dang k cuôi cüng.
2. Danh sách c dông Co quyn du h9p Dti hi
dOng cô dong diic 1p không sam hn näm (05) ngày
tniiâc ngày giri thông báo mñ h9p Dai hi dông cô dông;
3. Thông báo h9p Dai hi dông cô dông duc gri
cho tat ca cac cô dông bang phuong thüc báo dam, dông
th&i cOng bô trên trang thông tin din tr cUa Tong Cong
ty và Uy ban chirng khoán Nhâ nuac, Sâ giao djch chirng
khoán. Nguai triêu tp h9p Dai hi dOng cO dông phái
gfri thông báo mOn h9p den tat cá các cô dông trong Danh
sách cO dông Co quyên dir h9p chm nhât {mi.rOni lam
(15)] ngày tnuóc ngày khai mac cuc hçp Dai hi dông
cO dông (tInh tü ngày ma thông báo dugc gui hoc
chuyên di mt cách hcip 1, duçic trá cuâc phi hoc duçic
bO vào hOrn thu). Chuang trinh hçp Dai hi dOng CO
dOng, các tài 1iu lien quan den các van dê s duçic biêu
quyêt t?i dai h,i ducc gui cho các cô dông hoc/và dàng
trên trang thông tin din tu cüa TOng COng ty. Trong
tnuOnng hçip tâi 1iu khOng dtrgc gui kern thông báo h9p
Dai hi dông cO dOng, thông báo mOni hçp phái nêu rO

1. Thông báo v vic chét danh sách c dOng có
quyên tham dir hp Dai hi dOng cO dOng: TOng cOng ty
thirc hin tuãn thu day dü trInh tu, thu tiic y triéu tap
cuc hp Dai hi dong CO dOng theo quy djnh cüa pháp
1ut, Dieu 1 Tong cong ty và các quy djnh ni b cüa
TOng cOng ty. COng bO thông tin ye vic 1p danh sách cO
dOng có quyên dir hop Dai hi dOng cO dOng tOi thiêu 20
ngày tnuóc ngày dãng k cuOi cüng.
2. Danh sách cO dOng có quyên dir hp Dai hi
dOng cO dOng duçc 1p khOng sam hcm näm (05) ngày
tarOnc ngây gfri thông báo mOni hp Dai hi dOng cO dOng;
3. Thông báo hp Dai hi dOng CO dOng dugc gui
cho tat ca các CO dOng bang phirnng thüc báo dam, dOng
thOni cOng bO tren trang thông tin din tü cüa TOng COng
ty và Uy ban chirng khoán Nhà nuOnc, Sâ giao djch chirng
khoán. NguOni triu tp hop Dai hi dOng cô dOng phãi
gui thông báo mOni hp den tat cã các cO dOng trong Danh
sách cO dOng có quyên dir hp chm nhat [muOni lam
(15)] ngày tnuOnc ngày khai mac cuc hp Dai hi dông
cO dOng (tInh tü ngay ma thông báo dugc gui hoc
chuyen di mt cách hçip 1, duçrc tra cuâc phi hoc dixcic
bO vào hOrn thu). Chucing trInh hp Dai hi dOng cO
dOng, các tài lieu lien quan den các van dê sê duçic bieu
quyet tai dai hi duçic gui cho các Co dông hoc/va dang
trên trang thông tin din tCr cüa TOng COng ty. Trong
tnuOnng hçip tài 1iu khOng ducrc gui kern thông báo hçp
Dai hi dOng cO dOng, thông báo rnOni hp phai nêu rO
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du&ng d.n dn toàn b tài 1iu hop d các cô dông có th
tiêp can, bao gôm:
a. Ch.rcmg trInh h9p, các tài 1iu sü dimg trong
cuôc hop;

dix?mg dn dn toàn b tài lieu h9p d các c dông có th
tiêp can, bao gOm:
a. Chi.rang trInh h9p, các tài lieu sü diing trong
cuôc hop;

b. Danh sách và thông tin chi titcüa các üng
viên trong truông hçip bâu thânh viên Hi dông quãn trj;

b. Danh sách và thông tin chi tit cüa the üng
viên trong trithng hçip bâu thành viên Hi dông quãn tn;

c. Phiu biu quyM;

c. Phiu biu quyt;

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

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

e. Du thão nghj quyt di vâi tüng vn d trong
chuccng trInh h9p.
4. Cách thüc dàng k tham dir Di h)i dông cô
dông
TrisOc ngày to chüc Di hi dông cô dong, thu tiic
dang k cô dông phãi duçc tiên hành và tiêp tic cho den
khi dam bão vic dang k day du tat Ca CC cO dông có
quyên dr h9p
a. ?iêu kiên tham diz
- Co dOng là di din pháp nhân, the nhân hoc
dii din Co dông, mt nhóm cô dông sâ hthi cO phãn có
quyên biêu quyêt cUa Tong cong ty vào ngày chôt danh
sách cO dông (dugc thông báo trong Thông báo Di hi
dong cO dOng) duçc quyên tham dir Di hi dông cô
dông.
- Các cô dông phô thông khi tham dr Di h)i dông
cô dông có nghia vi tham gia hoc üy quyên tham gia
cuc h9p Di hi dOng CO dOng theo Diêu l Tong cong
ty và tuãn thu các quy djnh ye thu tiic üy quyên và 1p
giây üy quyên. Các CO dông hay di din cô dOng khi
tham dir Dai hi dOng cô dông phãi hoàn thành các thu
t%lc dang k tham dir Dti hi; nghiêm tüc chap hãnh quy
chê dui hi và ton trng kêt qua lam vic cüa Di hOi.
b. Cách thüc dang k
- Ti Dti hi dông cô dông, mi cô dông hay dai
din cô dông khi tài tham dr phài mang theo Giây rnii
hçp, Chüng minh nhân dãnlCän cuOc Cong dán/H chiêu,
riêng dôi vâi di din dugc üy quyên hçp pháp cüa CO

e. Dix thão nghj quyt di vâi trng v.n d trong
chixcing trInh h9p.
4. Cách thuc dang k tham dir Di hi dông CO
dOng
Trirâc ngày t6 chüc Dii hi dng c dOng, thu tic
dang k cô dông phái dixçrc tiên hành và tiêp tic cho den
khi dam báo vic dang k day di tat ca các cO dOng có
quyên dir hçp
b. Diêukiênthamdu
- Co dOng là dai din pháp nhân, the than hoc
dai din cO dOng, mt nhóm cO dOng s hilu CO phãn có
quyên biêu quyêt cua TOng cOng ty vào ngày chOt danh
sách cO dOng (duçic thông báo trong Thông báo Di hi
dOng cO dOng) duçc quyên tham dir Dai hi dOng cO
dOng.
- Các cO dông phO thông khi tham dr Di hi dông
cO dOng Co nghia vi tham gia hotc uy quyên tham gia
cuc h9p Di hi dông cO dOng theo Dieu 1 TOng cong
ty và tuãn thu các quy djnh ye thu tiic uy quyên và 1p
giây uy quyen. Các CO dOng hay di din CO dOng khi
tham dir Di hi dOng cO dOng phài hoàn thành các thu
tiic däng k tham dir Di hi; nghiêm tue chap hành quy
che dai hi và ton tr9ng kêt qua lam vic cua Di hi.
b. Cách thuc däng k
- Tai Dai hi dOng CO dông, mi cO dông hay dai
din cO dOng khi tth tham dr phài mang theo Giay rnii
h9p, Chirng minh than dãnlCàn cithc cOng dãnIH chiêu,
riêng dôi vài di din duc uy quyên hçip pháp cua cO
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dông phãi np them giy üy quyn cho Ban kiêm tra tu
cách cô dông.
- Co dông, di din cô dông hçp 1 sau khi dang
k së duçic nhn Phiêu biêu quyêt.
- Co dông den muon cO quyên dang k ngay, sau
do có quyên tham gia biêu quyêt ngay ti Di hi nhung
Chü t9a không có trách nhim dung dai hi dê cho h9
dang k và hiu hrc cüa cãc van dê dã biêu quyêt së
không bi ánh huâng.
c. Thu ti1c üy quyên và1p giây üy quyên:
- Các cô dông có quyên tham d1r cuc h9p Dti
hi dông cô dông theo quy djnh cüa pháp lut có the üy
quyên cho cá nhãn, to chüc di din tham dir. Trix&ng
hçip có nhiêu hcm rnt nguOi dai din theo üy quyên thI
phái xác djnh ciii the so cô phân và sO phiêu bâu duçic üy
quyên cho mi ngithi dti din.
- Vic üy quyên cho ngithi di din dr hçp Di
hi dông cô dông phãi 1p thành van bàn theo mu cüa
Tong cOng ty theo quy djnh:
+ Tru?ng hçp cô dông Ca nhân là ngui üy
quyên thI giây üy quyên phãi có chü k cüa cO dOng do
và Ca nhãn, n.guñ di din theo pháp lut cüa to chüc
dtxçic Uy quyên dir hcp;
+ Tnring hçp cô dông tO chüc là ngu&i üy
quyên thI giây üy quyên phái có chui k ng.thi di din
theo üy quyên, nguñ di din theo pháp lut cüa cô dông
to chüc và cá nhán, ngithi di din theo pháp lut cüa to
chüc ducc üy quyên dir h9p;
+ Trong trixung hçp khác thI giây üy quyên phãi
có chu k ngix&i dti din theo pháp 1ut cüa cô dong và
ngthi dugc üy quyên dr h9p;
- Tnx&ng hçp lut six thay mt cho nguOi üy
quyên k giây chi djnh nguxi di din, vic chi djnh
nguui di din trong trixmg hçip nay chi dugc coi là Co
hiu 1irc neu giây chi djnh ngixi di din do duçic xuât
trInh càng vâi giây üy quyên cho lut six (nêu trucc do
chixa däng k vài Tong cOng ty (*).
- Tth trumg hçp quy djnh ti diem trên (*), phiêu

dông phái np them giy üy quyn cho Ban kim tra tix
cách cô dông.
- Co dông, dii din cô dông hçip lé sau khi dang
k sê duçc nhn Phieu bieu quyet.
- Co dong den muon cO quyen dang k ngay, sau
do có quyen tham gia bieu quyet ngay tii Di hi nhung
Chu t9a không cO trách nhim dung di hi de cho hç
dang k và hiu lirc cüa các van e da bieu quyet sê
không bj ánh hu&ng.
c. Thu tiic üy quyen vàlp giây üy quyen:
- Các cô dông có quyen tham dr cuOc h9p Di
hi dOng cô dông theo quy djnh cüa pháp lut có the ày
quyen cho cá nhãn, tO chuc di din tham dir. Trueing
hçip cO nhieu hin rnt ngithi di din theo ày quyen thI
phái xác djnh cii the so cô phan và so phieu bau dixçic ày
quyen cho mi ngixôi di din.
- Vic ày quyen cho ngithi dti din dix h9p Dai
h)i dOng cO dOng phài 1p thãnh van bàn theo mu cüa
TOng cOng ty theo quy djnh:
+ Trix&ng hcp cô dông cá nhãn là ngui ày
quyen thI giay ày quyên phài cO chft k càa cô dOng dO
và cá nhãn, ngu?Lñ dai din theo pháp 1ut càa to chüc
duçic ày quyên dix hçp;
+ Tnrông hcp cO dông to churc là nguäi ày
quyen thI giay ày quyen phãi cO chü k nguOi di din
theo ày quyen, ngu&i dti din theo pháp 1ut càa cô dOng
to chüc và Ca than, nguOri d?i din theo pháp lut cüa to
chàc dixorc ày quyên dix hçp;
+ Trong tru?mg hçp khác thI giây ày quyen phái
có chu k ngu&i dai din theo pháp 1ut càa cO dông và
ngu?i dugc ày quyên di,r hçp;
- Truung hcip 1ut six thay mt cho nguui ày
quyen k giay chi djnh ngu&i di din, vic chi djnh
ngtrñ dai din trong trixmg hçp nay chi dixçic coi là có
hiu 1irc neu giay chi djnh ngu?ñ di din do dixqc xuât
trInh càng vói giay ày quyên cho 1ut six (neu tnrOc do
chua dàng k vâi TOng cong ty (*).
- Trü trtthng hp quy djnh tai diem tren (*), phiêu
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biu quyt cüa nguèi discic üy quyên dr h9p trong phm
vi duçic üy quyên vn có hiu lirc khi xãy ra mt trong
các trix&ng hçp sau:
+ Ng.thi üy quyên dã chêt, bi h?n chê närig hrc
hành vi dan sr hoc mat nang lirc hành vi dan sir;
+ Ngui üy quyên dã hüy bó vic chi djnh üy
quyên;
+ Nguôi üy quyên dã hüy bô thãm quyên cüa
nguM thirc hin vic üy quyên.
Diêu khoãn nay không áp ding trong tnring
hçip Tong Cong ty nhn dugc thông báo ye mt trong các
sir kin trên trisâc giar khai mc cuc h9p Di hi dông cô
dông hoc truóc khi cuc h9p duçic triu tp 1ii.
5. Cách thüc biêu quyêt trong cuc hçp Di hi
dông cô dông.
a. Các cô dông dü diêu kin khi tham dir Dui hi
ducxc biêu quyêt tat cã các van dê thuc thâm quyên cüa
Dii hi dông cô dông theo quy djnh ti Diêu 1 Tong
Cong ty;
b. Co dông dU diêu kin tham dir Dui hi duçic üy
quyên bang van ban cho nguôi dai din thay mt mInh
tham d1r và biêu quyêt;
c. Ti cuc h9p Dti hi dông cô dông sau khi
nghe báo cáo ye các ni dung can thông qua, di din cô
dông sê cüng tháo 1un và thông qua tüng phân bang biêu
quyêt;

biêu quyt cüa nglxôi dixçic üy quyên dir h9p trong phim
vi duçc üy quyên vn có hiu lirc khi xáy ra mt trong
các trumg hçp sau:
+ Ngrnñ üy quyên dã chêt, bj hin chê nang lirc
hãnh vi dan sir hoc mat nang hrc hãnh vi dan sir;
+ Ngtthi üy quyên dâ hüy bô vic chi djnh üy
quyên;
+ Ngi.rôi üy quyên dã hüy bô thâm quyên cüa
nguñ thirc hin vic üy quyên.
Diêu khoãn nay không áp diing trong tri.rng
hçTp Tong cong ty nhân duçc thông báo ye mt trong các
sir kin trên truOc giô khai mc cuc h9p Di hi dông Co
dông hoc trithc khi cuc h9p duçc triu tp lai.
5. Cách thirc biêu quyêt trong cuc h9p Dai hi
dông cô dông.
a. Các cô dông dü diêu kin khi tham dij Di hi
dirçic biêu quyêt tat ca các van dé thuc thâm quyên cüa
Di hi dông cô dông theo quy djnh ti Diêu 1 Tong
cong ty;
b. Co dông dñ diêu kin tham dr Dti hi duqc üy
quyên bang van ban cho ngui dti din thay mt mInh
tham dr và biêu quyêt;
c. Tii cuc hQp Di hi dông cô dông sau khi nghe
báo cáo ye các ni dung can thông qua, di din cô dông
sê cüng thâo 1un vá thông qua trng phãn bang biêu
quyêt. Chz tQa Dgi h5i së mài/dê nghj cô dông phát biêu
theo thi tu dãng kj, dông th&i giái dáp các thàc mac cüa
cô dong. Co dông phát biêu ngãn gn Va tap trung vào Quy djnh chi tit
dzng nhtng n5i dung trQng tam can trao dôi, phü hçip dê to chüc thrc
vái n3i dung chztcrng trInh cña dgi h5i da duqc thông hin
qua..
,Cô dông tham dt Dgi h5i dông cô dông hQp trwc
tuyên có the phát biêu, gop j vái Dgi hi thông qua h
thông hInh ánh, am thanh du-c két nôi vái Ban to chik
Dgi h3i hoác thông qua man hInh h5i thogi trtc tuyên,
gii thu dien tz'c tái Ban thir kj Dgi h3i. Chü toa Dai h3i
sê truát quyên tham dir Dgi hói khi cô dông cO tInh không
chap hành các quy djnh cüa Dgi h3i, có hành vi gay rôi,

lam mdt trát tw hoãc có hành dong gay ánh hu-àng trzrc
tiêp den cong tác diêu hành Dai hói.
d. Vic biu quyt duçic tin hãnh b.ng cách gio
phiéu biêu quyêt dôi vâi trng ni dung can thông qua ti
dti hOi theo each thirc sau: Gio phiêu biêu quyêt tan
thành; saudó gio Phiêu biêu quyêt không tan thãnh; Sau
do giG phiêu biêu quyêt không cO kiên;

e. Trü tnr?mg hçrp quy dnh t?i dim f, dim g
khoãn nay, các quyêt djnh cüa Di hi dông cô dông ye
các vn dê sau day së diiqc thông ,qua khi có tir [5 1%j
tr len tong so phiêu bâu cUa các cô dông CO quyên biêu
quyêt cO mt trrc tiêp hotc thông qua dai din dirge Uy
quyên CO mt ti cuc hçp Di hi dông cô dông:
- Thông qua báo cáo tài chInh näm;
- K hoch phát trin ngn và dài hn cüa Tng
Cong ty;
- Min nhim, bãi nhim và thay th thành viên
Hi dông quãn trj, và báo cáo vic Hi dông quán trj bô
nhim Tong giám dOc.
f. Bu thành viên HOi dng quân trj phái thirc
hin theo quy djnh ti khoãn 3 Diêu 144 Lut doanh
nghip.
g. Các quyt djnh cüa Di hi dng c dông lien
quan den vic süa dôi vá bô sung Diêu 1, 1oi cô phiêu
và so 1uçmg cô phiéu duçic cháo ban, vic to chIrc 1i hay
giái the doanh nghip, giao djch mua, ban tài san Tong

d. Vic biu quyt thrçc tin hành bang cách giG
phiêu biêu quyêt dôi vói trng ni dung can thông qua ti
dui hi theo each thüc sau: GiG phiêu biêu quyêt tan
thành; sau do giG Phiêu biêu quyêt không tan thành; Sau
dO giG phiêu, biêu quyêt không có kiên;
e. CO dOng có the thuc hin biêu quyêt bang các
hInh thic quy dinh tgi khoán 2 Diêu 4 Quy chC nay. Vic Quy djnh clii tit
quyêt dinh cách thzc biêu quyét cu the tai Dai hôi dOng dé to ehfrc th?c
cO dông do Hôi dông quán trj lu'a chon, quyêt dnh dam hiên
báo tuân thz quy djnh pháp luát, phIi hçip vái diêu kiên
hoàn cánh cy the cia PJICO và phái drwc thông báo,
hwáng dan cu the cho cO dOng. Két qua biêu quyêt theo
các hlnh thtc dCu cO giá trj nhzt biêu quyêt có mat tai
cuoc hQp Dai hói dOng cO dOng.
f. Tth trung hgp quy djnh ti dim f, dim g
khoãn nay, các quyêt djnh cüa Di hôi dOng cO dOng y
cáe yân dê sau day së duge thông qua khi cO tir [51%]
trâ len tOng so phiêu bâu cüa các cO dOng cO quyên biêu
quyêt cO mt tnrc tiêp hoäc thông qua dai din dirge üy
quyen có mit ti cuc hçp Dti hi dOng cO dOng:
- ThOng qua báo cáo tài chinh näm;
- K hoich phát trin ngân yà dti hin cüa Tong
Cong ty;
- Min nhim, bãi nhiêm yà thay th thãnh yiên
Hi dOng quán trj, va báo cáo vice Hi dOng quãn trj bO
nhim Tong giám dOe.
g. Bau thành yjen Hi dng quãn trj phãi thirc
hin theo quy djnh tti khoán 3 Dieu 144 Luât doanh
nghip.
h. Các quyt djnh cila Dai hi dng c dông lien
quan den yiêc süa dOi va bO sung Diêu 1, 1oi cO phieu
y sO lugng cO phiêu dirge chao b, yjéc tO chire 1i hay
giãi the doanh nghip, giao djch mua, ban tai san TOng
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cong ty hoc các chi nhánh thirc hin có giá trj tü 35%
ira len tong giá trj tài san cüa Cong ty tInh theo Báo cáo
tài chInh k' gãn nhât &rçic kiêm toári duçic thông qua khi
có tü [65%] trâ len tong so phiêu bâu các cô dông có
quyên biêu quyêt Co mt tnjc tiêp hoc thông qua di
din duçc üy quyên CO mt tui cuc hçp Dti hi dông cO
dông.

cong ty hoc các chi nhánh thrc hin có giá trj tü 35%
trâ len tOng giá trj tai san cUa Cong ty tInh theo Báo cáo
tài chInh k' gãn nhât duçic kiêm toán thrcic thông qua khi
có tü [65%] trâ len tong so phiêu bâu các cô dông có
quyên biêu quyêt CO mtt trirc tiêp hoc thông qua di
din ducic Uy quyên có mt tui cuc h9p Dti hi dông Co
dOng.

i. Các nghj quyt Di hi dng c dông duçc
h. Các nghj quyt Dai hi dng c dông ducic
thông
qua
bang 100% tong so cô phãn CO quyên biêu
thông qua bang 100% tong so cô phân có quyên biêu
quyêt là hçp pháp và có hiu hrc ngay cá khi trInh tir và quyêt là hçp pháp và có hiu lirc ngay cá khi trInh tr và
thU tiic thông qua nghj quyêt do không dixçc th%rc hin thU tic thông qua nghj quyêt dO không duçc thuc hin
dUng nhi.r quy dnh.
dUng nhu quy djnh.
k. Trzthng hcip c dong tham dw Dai hói dng cd
dông hQp trtrc tuyên bO phiêu din tt
- Co dóng khi dang nh2p vào he thông hop trzjc
tuyên cüa PJICO thl dwcrc coi là cô dông trirc tiêp tham
dw và cô dông có nghia vu báo môt các thông tin dang
nháp, môt kháu, ma OTP. Trong mi trzthng hcip, PJICO
không chju trách nhiem khi cô dông dê 16 các thông tin
nay.
- Co dông tham dt Dai h3i dông cô dong hQp trwc
tuyên bang cách ditng tài khoán (bao gôm ma dang nháp
(ID) và ma môt khâu) dé dang nhp và hQp trwc tuyên
dáng chztcrng trInh, kê hoach Dgi h5i dông có dông hQp
trtc tuyên dã dziçrc thông báo.
- Khi cô dông thrc hin môt giao djch ghi/gfti phiêu
diên tz thI ma OTP ditcic gfti vào so din thogi cüa cô
dông hoic so din thogi cza dgi din dzrqc iy quyên. CO
dOng/dai din dztcic üy quyên th dung ma OTP nay hoác
m2t kháu du'çic cap dé xác thtc và hoàn thành giao djch
bO phiêu din t cza rnInh.
- Trzthng hcip cO dOng thay dOi sO diên thoai thI cO
dông hoàn thin mâu thay dôi thông tin cô dông và gii
email cho PJICO theo dia chi email: ............... Va
dông th&i gfci chuyên phát theo dtcàng bitu chInh ban gôc
cho PJICO. Vic thay dôi so din thoai nay cO dông can

Quy djnh rO d
to ch&c DHDCD
theo hinh thrc
true tuyên bO
phiêu din tü.
Diem c, Khoân
2, Diéu 140 Lut
doanh nghip
nãm 2014.
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thitc hiên trtrác mâi /cj) PJICO chit quyn d dam báo
quyên lri ctha cô dông.
- Triràng hqp cô dông (hay dôi thông tin cá nhân
can lien h vol Trung tam luu kj/Thành viên Trung tarn
htu kj ncri cô dông mO tat khoán dê cap nhat. Dôi vOl cô
dông chu-a lwu lcfi can lien h voi PJICO dê cap nhát.
- Tài lieu Dgi hôi dông cô dông hop trrc tuyên dwcrc
dáng tái trên Website ctha PJICO. Co dông truy cp
Website: www.pjico.com.vn chuyen myc "Tài chInh — cô
dông> Dai hôi dông cô dông" dê nghiên czu tài lieu
Dai hói.
- C dóng/dai diên dircrc thy quyn tham dit Dqi hot
dông cô dông hop tryc tuyên thc hin biêu quyêt thông
qua he thông P-Vote.
- Co dông/dgi diCn ditçic thy quyên tham dw Dai hOi
dông cô dông hQp tryc tuyén sau giO khai mgc có quyên
clang kj tham gia và biêu quyêt tgi £)ai hôi, nhtmg Chth
tQa không có trách nhiêm dImg Dai hôi dê cho cô
dông/dgi diên dzrcrc thy quyên den muOn clang k) và hiêu
lwc ctha các dçrt biêu quyêt dã tiên hành trzthc do së
không bj ánh hzthng.
- Co dông d,t Di hOidông cô dông hQp trfctuyên
t quán lj và s& dung quyên truy cp dwçic cap dê (ham
gia hQp tnrc tuyên theo dthng quy djnh, hu'Ong dan ctha
PJICO, chuân bj các diêu kiên ye thiêt bj, kêt nôi dê cO
the truy c4p và (ham dit Dai hOi dông cô dông hQp (nrc
tuyên theo chztcrng trInh, Ice hoach dã dtrcxc PJICO thông
báo.
6. Cách thth-c kim philu:
Ngay sau khi khai rngc, Dgi h5i dng c dông thông
qua danh sách Ban kiêrn phiêu và/hoc Ban bâu th dê
thrc hien kiêm phiêu biêu quyêt và bâu th.
a.Khi c dông, dgi din c dOng có mat tham dir trzrc tilp
tat DHDCD.
Khi tiln hành biu quylt tgi Dat hi, sc the tan thành
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dwcrc kim trithc, sO' the khong tan thành du-crc kirn sau,
cuôi cIrng kiêm the khOng cO kiên. Tong so phiêu tan
thành, khOng tan thành, không cO j kiên hoc không hcrp
l theo ti'-ng von dê du-qc chz. tQa thông báo ngay sau khi
tiên hành biéu quyêt.
b. Khi cO dông thc hiên biêu quyêt, bOu cft tru-c tuyên bO
phiêu diên ti:
- Scphiu bu cüa m'i z'tng viên du dwçic ghi nhán
trên h thông theo. sO the tan thành, sO the khOng tOn
thành và so the không có j kiên. Trong trw&ng hc.rp phát
sinh các n5i dung ngoài chztcrng trinh dai hôi dã gzti cho
cO dông, cO dông có the biêu quyêt, bOu th bO sung. Nêu
cO dOng khOng biêu quyêt, bOu th vái nhfrng nói dung
phát sinh thI các phiêu biêu quyêt, bOu th cOa CO dông
dwcrc coi là khOng tham gia biéu quyêt và khOng dzcçrc
tInh vào tOng so cO phOn khi kiêm phiêu.
- C dOng cO th thay di kit quO biu quyê't, bu th;

biêu quyêt, bOu c& bô sung nhtng nôi dung phát sinh, h
thông trtc tuyên chi szt dyng kêt qua biêu quyét, bOu th
cuOi cIrng tqi thai diem kêt thác vic biêu quyêt, bOu ci.
c. Di vái nhIhig trwàng hcrp cn thilt và nlu c dông
yêu cOu, dgi h5i së chi djnh môt (01) hoc m5t sO cô
dOng khOng có frii Ich lien quan den n5i dung biêu quyêt,
bOu cü thtc hiên giám sat vic kiém phiêu.
d. - HÔi dng quán trj có th ban hành quy chl, cach
th&c kiêm phiêu phü hcip trong các diêu kin cy the dê
Dgi h5i dông cô dOng thông qua.
7. Thông báo kIt qua kilm philu
Quy djnh rO d
- Ban kilm philu và/hoc Ban bdu th se kirn tra, d áp diing.
tOng hcip kêt qua kiêm phiêu cüa tItng vOn dê. Kêt qua
kiêm phiêu dicic thông báo ngay tgi Dgi hi sau khi
hoàn thành vic kiêm phiêu.

I. i

8. Hüy bó Nghj quyItcza Dai h5i dng c dông theo
quy djnh tgi Diêu 24 Diêu l PJICO và khoán 11 Diêu
nay.
9. Thông báo quylt djnh cüa Dai h5i dng cd dông
ra cong chzng:
Viêc thông báo quylt djnh cza Dai hói &ing c dông
ra cong chth'zg tuân thz quy djnh Cong bô thông tin cza
Luát Doanh nghiêp, Lut Chzng khoán, các van ban
pháp luát Co lien quan và quy d/nh tai Quy chê nay.
10. PJICO áp dung ti da các giái pháp Cong nghê
thông tin hiên dai dé tao diêu kiên cho cô dOng cO the
tham gia vào các Ic3) Dai h3i dông cô dônghQp trztc tuyên
môt cách thuán tién nhát, quy djnhcy the và hzthng dan
cô dông bO phiêu tit xa, biêu quyêt thông qua hop Dai
hôi dOng cO dOng.
6. Cách thirc phãn di quyt djnh cüa Di hi
dông cô dông
a. Co dông biêu quyêt phãn dôi nghj quyêt ye
vic to chc 1ti Tong cOng ty hoc thay dOi quyên, nghia
vi cüa cô dOng quy dnh tai Diéu 1 Tong cong ty có
quyênyêu câu Tong cong ty mua 1i cô phãn cüa mInh.
Yêu câu phãi bang van ban, trong do nêu rO ten, dja chi
cüa cô dong, so lixcmg cô phãn tirng 1oi, giádir djnh ban,
1' do yêu câu Tong cOng ty mua 1i. Yêu cau phãi &rqc
gi:ri den cong ty trong th&i hn 10 ngày, kê tü ngày Di
hôi dông cô dOng thông qua nghj quyêt ye các van dê
quy drnh ti khoãn nay.
b. Tong Cong ty phái mua 1i cO phãn theo yeu
câu cüa CO dOng quy djnh ti diem a khoãn nay vâi giá
thj tri.ning hoc giá di.rçc tInh theo nguyen tãc quy djnh
tti Diêu 1 Tong cOngty trong th&i h?n 90 ngày, kê ti'i
ngày nh3n drçic yêu câu. TriRmg hçip khOng thôa thun
dugc ye giá thI các ben có the yêu câu mt to chüc thâm
djnh giá chuyên nghip djnh giá. Tong Cong ty giói thiu
It nhât 03 to chmrc thãm djnh giá chuyên nghip dê cO

11. Cách thüc phãn di quyt djnh cüa Di hi
dOng cO dOng
a. CO dOng biêu quyêt phãn dOi nghj quyêt ye
vic tO chüc 1ti TOng cOng ty hoc thay dOi quyên, nghia
vi cüa cO dOng quy djnh ti Diêu 1 TOng cOng ty cO
quyenyeu câu TOng cOng ty mua 1i cO phãn cüa mInh.
Yêu cau phãi bang van bàn, trong do nêu rO ten, dja chi
cüa cO dOng, sO luçing cO phân tmg 1oi, giádi djnh ban,
1 do yeu câu TOng cOng ty mua lai. Yêu câu phãi duçic
giri den cOng ty trong thi hn 10 ngay, ké tr ngày D?i
hi dOng cO dOng thOng qua nghj quyet ye các van e
quy djnh ti khoãn nay.
b. TOng COng ty phái mua 'a cO phân theo yeu
câu cüa cO dOng quy djth ti diem a khoãn nay vâi giá
thj trixng hoc giá duc tinh theo nguyen täc quy djnh
tai Dieu 1 TOng cOng ty trong thOi hin 90 ngày, k tr
ngày nhn duc yeu câu. Tru&ng hp khOng thOa thun
dugc ye giá thI các ben có the yeu câu mt tO chrc thãm
djnh giá chuyen nghip djnh giá. TOng COng ty gii thiu
It nhât 03 tO chüc thâm djnh giá chuyen nghip d cO
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dông lira ch9n và hra ch9n do là quyt djnh cui cüng.
7. Lp biên bàn h9p Dii hi dông cô dong

dông hra ch9n và hra ch9n do là quyt djnh cui càng.

12. Lap biên bàn h9p Dai hi dng c dông
a. Cuc h9p Dii hi dng c dông phài duc ghi
a. Cuôc h9p Dai hi dng c dông phài ducrc ghi
biên bàn và Co the ghi am hoäc ghi và hru giü duói hInh
biên
bàn
và CO the ghi am hoc ghi và luu gitt duâi hmnh
ltp
bang
tiêng
thIrc din tir khác. Biên bàn phài duçic
Vit, có the 1p them bang tiêng Anh và CO CáC ni dung thüc din tir khác. Biên bàn cu5c hQp Dgi h5i dông cô
dông hop tntc tuyên có the st dung dfr lieu din ti d
chü yêu sau day:
dzrcrc ghi và liru tai cu5c hop nhw m3t phán n51 dung cüa
- Ten, dja chi trii si chInh, ma s doanh
Biên bàn. Biên bàn phái duçic 1p bang tiêng Vit, có the
nghip;
1p them bang tiêng Anh và có các ni dung chü yêu sau
- Thxi gian và dja dim h9p Dii hi dng c
dày:
dông;
- Ten, dja chi tri sO chmnh, ma s doanh
- Chucmg trInh h9p và ni dung cuc hçp;
nghip;
- H9, ten chü t9a và thu k;

- ThOi gian và dja diem h9p Dai hi dông Co
dông;
- Tom tt din bin cuc hp và cac kin phát
biêu ti cuc h9p Dti hi dông cô dông ye tirng van dê
- Chu(mg trInh h9p và ni dung cuc h9p;
trong chucmg trInh hçp;
- HQ, ten chü t9a và thu k;
- S c dông và tng s phiu biu quyt cüa các
- Tom tt din bin cuc h9p và các kin phat
cô dông dr hçp, phi1 hic danh sách däng k cô dông, di
biêu tai cuc h9p Dui hi dông cO dông ye 11mg van d
din cô dông du h9p vâi so cô phân và so phiêu bâu
trong chuong trmnh h9p;
tuong üng;
- S c dông và tng s phiu biu quyt cüa các
- Tng s phiu biu quyt di vâi 11mg vn d
cO dOng dir h9p, phii liic danh sách däng k cô dOng, dai
biêu quyêt, trong do ghi rO phuong thüc biêu quyêt, tong
din cô dông du hçp vOi sO cO phàn và sO phieu bâu
so phiêu hçip 1, không hçp 1, tan thành, không tan thành
tumg i'mg;
và không có kiên; t l tirang üng trên tong so phiêu
- Tng s phiu biu quyt di vOi 11mg vn d
biêu quyêt cüa cO dông di:r hçp;
biêu quyêt, trong dO ghi rO phucing thüc bieu quyêt, tong
- Các vn d da duçic thông qua và t 1 phiu
sO phiêu hçip l, không hqp 1, tan thành, không tan thành
biêu quyêt thông qua tucmg üng;
và không có kien; t 1 tucrng üng trên tong so phiêu
- Chit k cüa chü toa và thu k.
bieu quyêt cUa cO dông dr hçp;
Biên bàn duçic 1p bng ting Vit và ting Anh
- Các vn d da dugc thông qua và t 1 phiu
dêu có hiu lirc pháp l nhu nhau. Tru?mg hqp CO sir biêu quyet thông qua tucing irng;
khác nhau ye ni dung biên bàn tiêng Vit và tiêng Anh
- Chtt k cüa chü toa và thu k.
thI ni dung trong biên bàn tiêng Vit cO hiu 1irc áp
Biên bàn duçic 1p bng ting Vit và ting Anh
diing.

Bsungthém
cách thrc 1p
Biên bàn trong
trLrYng hqp h9p
trirc tuyên bO
phiêu din tO.

b. Biên bàn h9p Di hi dng c dông phái duqc
1p xong và thông qua trithc khi kêt thüc cuc h9p. Chü
t9a và thu k cuc h9p phài chju trách nhim lien dài ye
tInh trung thirc, chInh xác cüa ni dung biên bàn.

du có hiu lirc pháp 1 nhu nhau. Trurng hçip có sir
khác nhau ye ni dung biên bàn tiêng Via và tiêng Anh
thI ni dung trong biên bàn tiêng Vit có hiu lirc áp
diing.

b. Biên bàn h9p Dai hi dng c dông phài ducc
c. Biên bàn hQp Dai hi dng c dông phãi duçic
1p
xong
và thông qua truOc khi kêt thic cuc h9p. ChU
cong bô trên trang thông tin din tü cüa Tong cong ty
trong th?i han hai muqi bôn (24) gi?i hoc gui cho tat cà t9a và thu k cuc h9p phài chju trách nhim lien dâi ye
các cO dOng trong thñ hn muii 1am (15) ngày kê tü 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 duçic
d. Biên bàn h9p Dai hi dng c dOng dugc coi là Cong bô trên trang thông tin din tü cüa Tong cong ty
b.ng chirng xác thrc ye nhUng cOng vic dä duçic tiên trong thñ han hai muñ bôn (24) gi hoc gui cho tat ca
hành tii cuc hçp Dai hi dOng cO dOng tth khi có kiên các cô dông trong thôi han mui lam (15) ngày kê ti~
phàn dôi ye ni dung biên bàn duc dua ra theo dung thu ngày kêt thüc cuc h9p.
tiic quy djnh trong vông muii (10) ngày kê tü khi gri
d. Biên bàn h9p Dai hi dng c dông dugc coi là
biên bàn.
bang chirng xác thirc ye nhüng cong vic dã ducic tiên
e. Biên bàn h.p Dai hi dng c dông, phii h1c hành tai cuc h9p Dai hi dông cô dông trü khi có kiên
danh sách cô dông dang k dij h9p kern chU k cüa cO phãn dOi ye ni dung biên bàn duçc dua ra theo ding thu
dông, van bàn Uy quyên tham dr h9p Va tài lieu có lien tic quy djnh trong vông muñ (10) ngày k tü khi gui
quan phãi duçc km giü tai tn.i sâ chInh cüa Tong Cong ty. biên bàn.
e. Biên bàn hQp Dai hi dng c dOng, pht 1ic
danh sách cô dông dang k dir h9p kern chtt k cüa CO
dong, van bàn üy quyên tham dix h9p Va tài lieu có lien
quan phài duc li.ru gi1t tai trii si chInh cüa Tong cong ty.
Các ni dung Tu' Diu 7 dn Diu 34 ni dung vn giü' nguyen không thay di

GiiE nguyen
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIAVIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phác
PETROLIMEX
S: 0 1/2020/PJICO/NQ-DHDCD

Ha N5i, ngày tháng 05 nàm 2020

PG INSURANCE

NGH! QUYET
V vic ban hành SOa di, bô sung và ban hành
Quy ché ni b ye quãn tr Tong cong ty cô phãn bão hiêm PetroLimex
DI HQI BONG CO BONG TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cir Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cir Lut kinh doanh l3ão him s 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Lust sCra
di, b sung mOt so diêu Lust kinh doanh báo hiêm so 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Can cCr giy phép thành 1p và hott dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các
giây phép diéu chinh cüa Bô Tài chInh;
Can cCr Diu 1 Tng Cong ty C phn Bão hiêm Petrolimex ngày 20/04/20 18;
Can cCr Biên ban thng hp Phiu kin c dong ti cong van s /2020/PJICO-CVHDQT ngày /05/2020,
QUYET NGHj:
Bin 1. Thng nht sCra di, b sung Quy ch ni b v quãn trj Tng cong ty c
phân Bão hiêm Petrolimex (theo ni dung sCra dOi, bô sung dInh kern).
Biu 2. Uy quyn Hi dng quãn trj t chCrc ban hành theo quy djnh cüa Tng
Cong ty và quy djnh cCra pháp 1ut.
Biu 3. Nghj quyt nay có hiu 1rc k tCr ngày k2.
Biu 4. Các Thành vién I-Ii dng quán trj, Tng Giám dc, Trix&ng các Ban thuc
HOi dong quan trj, Kê toán tnrâng, Giám dôc các &rn vj true thuc vâ các cá nhân lien
quan chju trách nhim thi hành Nghj Quyét nay .1.

Noinh?mn:
- UBCKNN;
- Sâ GDCK TP HCM; TTLKCK;
- Co dông;
- Lru BanTH, VT.

TUQ. DAI HQI BONG CO BONG
CHU TICH

Trân Ngçc Näm

