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NGH! QUVET
HQI BONG QUAN TR! TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can c(r Lut Kinh doanh Bão him; Lut Doanh nghip hin hành;
Can cr giAy phép thành Ip va hot dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các
giay phép diêu chinh cüa Bô Tài chmnh;
Can cr Diu 1 Tng Cong ty c phAn Báo him Petrolimex ngày 20/04/2018;
Can cr Quy ch T chrc và hot dng cUa Hi dng quãn trj Tng cOng ty;
Can cr Nghj quyt s 01/2019/PJICO/NQ-DHDCD cüa DHDCD ngày
18/04/2019;
Can ccr Nghj quyêt sO 12/2020/PJICO/NQ-HDQT cüa Hi dông quân trj ngà
22/10/2020;
Can ctr Tci trInh s 3726/2020/PJICO-TTr-TGD ngây 0 1/12/2020 cüa
Giárn doe "V/v: Phê duyt ké hoch kinh doanh và kê hoch tài chInh tng hqprfi o
202 1"; và kêt qua tong hp phiêu Lay ' kiên Thành viên HDQT t?i van bà&-s EThO.lW
59/2020/PJICO- CV- HDQT ngày 15/12/2020,
QUYET NGHJ:
Biu 1. Hi dng quãn trj Tng Cong ty thng nht các ni dung sau:
1. Phê duyt k ho?ch kinh doanh và kE hoch tài chInh tng hp näm 2021 cüa
TOng Cong ty theo dê nghj cUa Tong Giám dOc ti T& trInh HDQT so
3726/2020/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2020 và các Phi 1ic so 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10 dInh kern Tor trInh so 3726/2020/PJICO-TTr-TGD vOi các chi tiêu co bàn
nhu sau:
1.1. Tng doanh thu bào him gc: 3.542 t dng. Trong do doanh thu bão him
gOc (khOng bao gOm doanh thu bão hiêm tàu cá theo Nghj djnh 67, Nghip vi bào hiêm
src khOe ngu?ñ vay khai thác qua Cong ty tài chInh): 3.242 t ding, tang trirâng 6% so
vài doanh thu uâc thirc hiên nAm 2020;
1.2. Tng 1i nhun truàc thu& 202 ty dng.
1.3.T 1 chi trá c tiic: 12% (hinh thtrc/phuorng thCrc chi trã c ttrc s do Dai
hi dOng CO dong nAm 2021 quyet dnh).
Hi dng cuàn trj phê duyt k ho?ch kinh doanh và k hoich tâi chInh thng hqp
näm 2021 theo dé ngh cüa TOng Giám dôc dé kjp th&i triên khai giao ké hoch thiic
hin tii các dorm vj ngay tr ngày 01/01/202 1. Ké hoach kinh doanh nAm 2021 së duçic
Hi dOng quân trj thông nhãt và trinh Di hi cO dOng chInh thirc phê duyt ti Dai hi
dOng cO dOng ththng niên cüa Tng Cong ty nAm 2021.

2. Dông ' chU m.ftmg cho phep Tng Cong ty sü dung Qu5' dir phông bôi thuang
cho các dao d(mg Ian ye ton tliiii irong nm 202 1 theo dé nghj ccia lông Giáni dôc 1ji
Ta trmnh HDQT so 3726/2020/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2020.
T6ng Giám d& CO trách nhim t chüc, chi d?o st'r dung Qu d1r phOng bi
thuäng cho các dao dông tan ye tOn that trong nm 2021 theo dtng quy djnh cta pháp
Iut; báo cáo Hi dông quãn trj clii tiêt vic scr ding Qu5 dr phOng bôi thuông cho các
dao dng tan ye ton that dôi vâi tirng nghip vii bão hiêrn khi kêt thüc nm tài chInh.
Diêu 2. Giao ChU tjch Hi dng quãn trj Tng Cong ty chi d?o tO chirc trin khai
thiic hin các ni dung trén theo quy djnh hin hành.
Diêu 3. Nghj quyêt nay có hiu 1rc kê tr ngày k.
Các Thánh viên Hi dng quãn trj, Tng giánl dôc, Trueing các Ban Hi dông
quán trj, Ké toán truang, các to chrc, cá nhân CO lien quan chlu trách nhim thi hãnh
Quyêt ngh nay.!.
No'i nhIn:

- UBCK, S GDCK TP H Chi Minh;
- Các thành viên HDQT;
- Tap doãn xãng dâu Vit Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kim toán nOi b;
- Ltru ban TH.
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