TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Tr sfr chInh: T&ng 21-22 tôa nhA Mipec, s6 229 Tãy Son, Dóng Da, Thành ph6 Ha Ni.
Website: www.pjico.com.vn

Ha N5i, ngày 28 tháng 03 nám 2021

THU Mfl
HOP DAI HQI DONG cO DONG THIRING NIEN NAM 2021
Kinh tin: QU CO DONG
Dja chi:
Din thoi:

-

S6 ThLr môi:
S c phn sâ htu:

Hi dng quãn trj Tng cong tyc phn Bão him Petrolimex (PJICO) trân trQng kInh m?ii qu' C
dong tham dir cuOc h9p Di hi dông cô dông thi.rng niên näm 2021. NOi dung nhu sau:
1. ThOi gian: Tr 08h30 thu hai ngày 19/04/202 1
2. Dja dim chInh: Ti sâ T6ng cong ty c phn Bâo him Petrolimex, TAng 22 Tôa nhà Mipec, 229 Tây
San, qun Dông Da, thành phô Ha Ni.
3. D6i tlrcrng tham dir: CO dông sâ hthi c6 phAn cüa PJICO theo danh sách C6 dông ch6t ngày 22/03/2021.
4. HInh thfrc hQp: CO dong sê tham dv h9p DHDCD näm 2021 bAng hinh thirc trVc tuyn bO phiu din tfr
dé dam bão quy djnh han chê tp trung dông ngithi trong diêu kin djch Covid 19 van con din bin khó
krOng; tao thun lqi cho tat ca qu' Co dOng có the tham dij Di hi vã biêu quyêt tü xa.
5. Chirong trInh và Tài lieu Di hi: Qu' C6 dông vui lông truy cp theo dja chi sau: www.pjico.com.vn
6. Cách thuc tham dir Dai hi trirc tuyn bO phiu din tfr:
Qu' C6 dong cAn có mOt trong các thit bj: may tInh cá nhan/laptop/máy tfnh báng/din thoai thông
minh CO kêt nOi internet dê cO the tham dr Di hOi cô dông tri,rc tuyên.
Qu9 C6 dOng vui lông truy cp vào website: www.p2Lbvote.vn d tham dir Di hOi va biu quyt
fl1 xa theo hInh thrc bO phiêu din tCr:
Ten däng nhp (S6CMND/HC/CCCD/DKKD):
Mt khau dang nhp: hoac M3t khau OTP gin ye so then thoi cua co dong.
Ltru ': CO dong có trách nhim bão mt ten truy cap, mt khâu và các yu t6 djnh danh khác do pjico
cap dê dam báo rang chi cO cô dông miii CO quyên si~ diing tâi khoân dãng nhp..
Trithng hcip üy quyn nglrôi khác tham dr DHDCD d nghj qu' c6 dông gfri GiAy üy quyn theo
mâu ye dja chi: Ban Tong hcij HDQT Tong Cong ty cO phân Báo hiêm Petrolimex. Tang 2 1-22, TOa Nhã
Mipec 229 Tây San, qun Dông Da, thãnh phô Ha NOi. Thai gian chm nhât truâc 17h ngày 18/04/2021 dê
Tong Cong ty cap tài khoán và ma truy cp cho ngiräi di.rqc üy quyên tham dv Di hOi.
Nhüng vuóng mAc trong qua trInh tham dr DHDCD d nghj qu' C6 dông hoc ngithi dirc üy quyn
tham di,r Di hi vui lông lien h theo sO din thoi 024.3776.0867 (may lé 01012) gp Ms. Nguyen Th Ngçc
Bich hoc Mr Vu Minh Quang dé dtrçic hithng dan trithc ngãy 16/04/
-

-

-

.

.

..

-

-

TrAn Ngçc Nàm

TONG CONG TV

CQNG HOA XA 1101 CIIU NGHIA VIET NAM
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GIAY UY QUYEN
P IMI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021
G QUAN TRI TONG CONG TY CP BAO HIEM PETROLIMEX
Ten c
S CMND

CD/DKKD

Noi cAp

Ngay cp

Dja chi
Din thoi
Là c dông cUa Ting Cong ty c phAn bâo him Petrolimex theo danh sách c dông ch6t
ngày 22/03/2021, hin dang sâ hthi ...........cô phn phô thông vi diéu kin không the tham d
Di hi dng CO dông thuông niên näm 2021 cüa lông cOng ty cô phán báo hiêm Petrolimex to
chc vào ngày 19/04/2021 theo hInh thurc trrc tuyên bO phiêu din tir, nay Tôi
UY QUVEN CHO:
1.Ong (Bà)
S6 CMND/HC/CCCDfDKKD

S din thoi:
Ngày cAp

Noi cAp

Djachi:
Ghi chü (nu co)
(D nghj cp n/zt d4y dü thông tin CMND/HC/CCCD/DKKD và SJ diçn thogi cüa NgwOi
dwic áy quyên dê PJIGO cung cap Tài khoOn và mit khau truy cp tham 4 Dgi hi tryc
tuyin, bOphiiu din tz).
2. Hoc Ong Tr.n Ngoc Nàm — Chü tjch HDQT Tng Cong ty c phAn Báo him Petrolimex []
Thay mt Tôi thrc hin quy&n biu quyt các ni dung trong phiên h9p Di hOi dng c
dOng thithng niên näm 2021 cüa lông Cong ty cô phân Bão him Petrolimex.
Guy áy quyn có hiu 1yc ki tfr ngày kj ây quyn din khi kit Iliac Dgi h3i ca dOng
thwirng niên nàm 2021 cña TOng COng ty cu phân Bão him Petrolimex.
(Van ban zy quyên, cO dong Co the thtc hin theo khoán 2 Diéu 144 Luat doanh nghip,).
NGI1fl DUQC UY QUVEN
(Kg, ghi rO h9 ten)

CO DONG/NG1fJ1 UY QUYEN
(Ks', ghi rO hQ ten)

