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CHE BAU cir

ONG QUAN TRI NHIEM KY 2019-2024
cü Quy ch lam vic DHDC'D thu'àng niên nám 2020)

Can ctr Lust doanh nghip s 68/2014/QH13 duçic Quc hi nuâc Cong hôa
XHCN Vit Nam khóa XI, k' h9p thir 8 thông qua ngày 26/11/2014;
Can ctr Nghj djnh 73/2016/ND-CP ngay 01/07/2016 quy djnh chi tiêt thi hành Lust
kinh doanh bão hiêm và Lust si:ra dôi, bô sung mt so diêu cña Lust kinh doanh bào
him;
Can Cu Diu 1 Tng cOng ty c phAn bão him Petrolimex duqc Dai hi dng c
dong thông qua ngây 20/04/2018;
Dui hi dng c dOng thix&ng niên 2020 (DHDCD) cüa Tng cong ty C phn Bão
him Petrolimex Quy djnh Quy ch bu ccr thành viên Hi dông quãn trj (HDQT) theo
các ni dung thrâi day:
Diêu 1. Nguyen täc bâu Cu':
- Bâu cr dung Lust, dung Diu 1, dam báo dan chü và quyn 1i hcip pháp cüa tAt
Ca cO dông.
- BAu cCr cong khai bang hInh thirc bO phiu din t1r trên h thóng BVOTE.
Diu 2. Tiêu chuAn và diu kiin lam thành viên Hi dông quãn trj (HDQT):
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Duoc thuc hiên theo Diêu lê Tong cOng ty, Luât Doanh nghiëp sO 68/2014/QH13\
vãNghj djnh 73/2016/ND-CP ngày 01/07/2016.
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Diêu 3. Danh sách, ho so' u'ng viên Va nhim k' cüa Thành viên HDQT:
Theo TO' trInh Danh sách irng cü viên bAu thành viên HDQT nhim k' Thãnh viên
HDQT 2019-2024 dã dixçic DHDCD thông qua.
Diu 4. S Iuqng thành viên HDQT thrqc bâu là 02 Thành viên HDQT.
Diu 5. Phiro'ng thuc bâu Cu:
Vic bAu thãnh viên HDQT ti DHDCD duçic tin hành theo nguyen tc bau dn
phiêu. Tong so phiêu bâu dà duçc h thông ghi rO tai phân bâu cü. Co dông CO the ch9n
bâu 1 trong 2 cách cO sn trén h thông bO phiêu din ti:r nhu sau:
Cäch 1: C dOng su diing tng s phiu biu quyt cüa mInh d phân b du cho các
ung cCr viên bang cách dánh dâu cho các ung vien.
Cách 2: C dOng chi bu mt phn trong tng s phiu biu quyt cüamInh cho tung
ung cu vién bang each dánh so ci the cho tung ing viên. TOng sO phiêu bâu phân bô
cho tung Crng cu viên phãi nhO ho'n hoac bang () tOng so phiêu biêu quyét cüa cO dOng;
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Diu 6. Nguyen tc tróng cfr thành viên HBQT.
NguOi tnLng cl'r thành viên HDQT duçic xác djnh 02 ngu?i và thirc hin theo quy
djnh tai khoãn 3 Diêu 144 Lut doanh nghip nhii sau:
Ngtthi trüng cir thành viên HDQT xác djnh theo s phiu bâu tInh ttr cao xung
thp, bt dâu ti'r rng :r viên có s phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so thành vién quy
dnh ti Quy chê nay.
TruOrng hçip Co ttr 02 irng cir viên trâ len nhn di.rçc s phiêu biu quyt nhij nhau
cho thành viên cuôi cüng cUa Hi dông quán trj thI s tiên hành bau 1ti trong so các i.rng
ci'r viên nhn diiçic so phiêu biêu quyêt ngang nhau. Nêu sau hai lan bâu cr ma vn không
chQn dU so thành viên HDQT theo yêu câu thI Di hi dông cô dông CO th biêu quyêt
dê khuyêt thành viên HDQT và bâu bô sung trong kS' h9p DHDCD tiêp theo.
Biêu 7. Lap vã cong hO Biên ban bãu cü'.
Ban bAu ci'r phãi 1p biên bàn kirn phiu bu cCr. Toàn van Biên bàn kim phiu
bâu ci:r phái duçic cong bô truâc D?i hôi.
Biu 8. Giãi quyt khiêu ni
Nhung khiu nai v vic bAu và kim phiu së do Chü toi giài quyt và duçic ghi
vao bién bàn cuc hop Di hi dong cô dong.
Biu 9. Hiu hrc Quy chê
Quy ch nay gm có 9 Diu, duqc d9c cong khai truOc Dai hi dng c dông Va cO
giá trj ngay sau khi Dai hi dông cô dông biéu quyêt thông qua.!.
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