TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROUMEX

CQNG HOA XA HO! CHU NGUi \ITNAM
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Ha n3i, ngày 08 tháng 03 nám 2021
Th TRINH
V/v: Lwa c/ion dcrn vi kkm toán báo cáo tàî chInh nám 2021
kInk

thu'a: Các Qu

c6

dông/ di din cô dông, Qu3 vj di biu!

CAn cir Luât Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
CAn cr Lut Chirng khoán so 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
CAn cir Diêu 1 lông Cong ty c phân bâo him Petrolimex ducic DHDCD thông
qua ngày 20/04/2018,
Thành viên Hi dông quàn trj dc 1p trInh Di hi dOng cô dOng các tiêu thü'c hra
chQn và danh sách Cong ty kiêm toán báo cáo tài chInh cña PJICO nAm 2021 nhix
sau:
Các tiêu thfrc lira chyn to chfrc kim toãn dc Ip:
Là Cong ty hoat dng horp pháp tai Vit Narn và duqc Uy ban chmg khoán Nhi
nuâc chap thun kiêm toán các cong ty niêm yet nAm 2021;
Co kink nghirn kiêm toán dOi vOi cOng ty dai chüng ti Vit Nam;
Co uy tin ye chat luqng kim toán;
Di ngQ kiêm toán cO trInh d cao và nhiêu kink nghirn;
Dap lrng dxcic cac yeu cau cüa PJICO ye pham vi, tiên dO kiém toán;
CO mirc phi kiêm toán hqp 1, phü hqp vâi chat h.rqng kim toán và phm vi kiêm
toán.
2.

Danh sách các ti chfrc kim toán dê xuit 1i chçn:
CAn ccr cac tiêu thrc trên, HOi d6ng quán trj kink trInh Di hOi d6ng c dông danh
sách cOng ty kiêm toán dOc 1p s dtrgc 1ira chçn kiêm toán Báo cáo tài climb nAm
2021 cUa PJICO và üy quyên cho HOi dong quán trj lông Cong ty quyet djnh 1ra
ch9n tôi da hai dn vj trong sO các Cong ty theo danh sách di.râi day:
Cong ty TNH}1 KPMG Vit Nam;
Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam (Deloitte);
Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam;
Cong ty TNHFI Price Waterhouse Coopers Vit Nam;
KInh trInh Di hOi dng c dông xem xét, phê duyt./.

