
Di?d HO! DONG CO DONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày 19 tháng 04 nãm 2021 
PG INSURANCE 

BIEN BAN 
DI HQI DONG CO DONG THUUNG NIEN NAM 2021 HQP TRVC TUYEN BO 
PHIEU DIEN TIY C[IA TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

D?i hi cô dông thixng niên näm 2021 Tong cong ty cô phân Báo hiêm Petrolimex (Ma so 
doanh nghip - Giây phépthãnh 1p và hot dng so: 670P/KDBH ngày 26/10/20 11 cüa B Tài 
ChInh và các giây phép diêu chinh cüa Bô Tài ChInh; Tri sâ chInh ti: tang 2 1-22 TOa nhà Mipec 
229 Tây Son, Dông Da, Ha Ni) dâ thrc khai rnic vào hôi 8h30 ngày 19 tháng 04 nArn 2021 ti 
tang 22, Tôa nhà. 229 Thy Son. Dong Da, Ha Nôi. 

A. Thành phn tham dr Diii hi: 

1. Các Thành viên Hi dng quãn trj, Ban Tng Giám d& Va các c dông/di diên cô dông tham 
dii tr1rc tuyên. 

2. Khách m&i: 
* Dai din lãnh dio Tp doàn Xang dâu Vit Nam; 

* Dai din Cong ty TNI-I1-1 Deloitte Vit Nam. 

B. Din bin Di hôi: 
I. Bao cáo kiêm tra xác nhn tir cãch c dông: Ba Trjnh Thj Qu'nh Hi.rong - Trtthng Ban 
Kiêrn tra xác nhn ti.r cách cô dông báo cáo kêt qua Kiêm tra xác nhn tu cách cô dông vào hôi 
8h30 nhu sau: 

1. Tng s6 cphn ph thông dang kru hành cüa Tong cong ty c phn Bão him Petrolimex là: 
88.7 17.773 cô phân. Tong so cô dông duçc man dir hçp là: 1.870 cO dong (tuong Irng 100%) cô 
dông, dti dincho 88.717.773 cô phãn có quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dông dtrçyc Trung 
tam huu ky' chôt ngày 22/03/2021). 

2. Tng s c dong, d?i  din c dong tham dr di hi là 28 nguYi. 

3. Tng s c phn cüa các c dông và di din c dong tham dii D?i  hi là 63.486.190 Co phân 
chim 7 1.56% tng s c phn có quyn biu quyt cüa Tong cong ty cO phan Báo him 
Petrol i mex. 

Can ctr Khoán 1, Diu 145 Lut Doanh nghip s 59/2020/QHI4, DHDCD thuanng niên Tng 
cong ty cô phan Bao hiêm Petrolimex nAm 2021 hop tnuc tuyên Ia hop phap, hçip IC va du diêu 
kin dé tiên hành. Các cô dong tharn di,r cO quyên biêu quyêt theo sO cô phân si hQu và di din 
sàhUu. 
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II. Ni dung Di hi: 
A . 1. Phan thu tic Dai hQ.: * 

1.1 Chi ta giâi thiu thânh phân Ban iiit.r ks'; Ban Kiêrn phiêu biêu quyêt. 
1.2 Di hi biêu quyét thông qua: Ban tim k; Thành phân Ban kiêm phiêu biêu quyêt; Chi.rong 

trInh di hGi;  Quy ché dai  hQi vâi ty l nhu sau: 

Ni dun biu 
quyet 

Tong SO CO 

phân tham 
gia bieu 
quyét 

Tng s6 c6 phAn biu 
quy& "Tan thành" 

Tngs c ph.n 
biêu quyêt 
"Không tan 

thãnh" Ni dun 
biêu quyet 
&rçrc thông 
qua/không 
thông qua S6 c6 ph.n 

biu quyêt 

T 1 % 
tren 

Tang SO 
co phan 

tham 
gia biu 
quyêt 

So cô 
h' an 

biu 
quyêt 

T' 1 
% trén 

Tong so 
c phAn 

tham 
gia biu 
quyêt 

Biéu quyt thông 
qua Ban thur k 

62,794,045 62,794,045 100 0 0 Thông qua 

2 
Biu quyt thông 
qua Ban kim phiu 

62,794,045 62,794,045 100 0 0 Thông qua 

3 
Biu quyt thông 
qua Chtrcmg trInh 
di h,i 

62,794,045 62,794,045 100 0 0 Thông qua 

Quy 
ch t ch(rc dOl 

hi 
62,794,045 62,794,045 100 0 0 Thông qua 

2. Hi dng quãn trl trInh bay các báo cáo, to trinh ti Dai hi: 

2.1 Báo cáo k& qua kinh doanh cüa Tng giám dc T6ng cong ty tai  Di  hOi  dng c, dOng 
thuing niên näm 2021; 

2.2 Ti trinh báo cáo tài chInh hqp nhAt nAm 2020 cüa Tng cong ty dA ducrc kiêm toán; 

2.3 Báo cáo kt qua hoat dng cüa Hi dng quán trj nAm 2020 Va djnh huàng näm 2021 cüa 
Tong cong ty; 

2.4 Báo cáo hoat dng cüa Ban Kim toán ni b ti DHDCD thurng niên nãm 2021; 

2.5 Ti trInh 1ra ch9n dcin vi kim toán Báo cáo TAi chInh nAm 2021; 

2.6 Ti trInh phwng an phân phM lcri nhun sau thud närn 2020 vâ mt s6 chi tiêu k hoach 
2021, 

2.7 Báo cáo quyt toán QTL, thu lao cho các thành viên HDQT Tng cong ty c ph&n Báo 
him Petrolimex nAm 2020; 
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2.8 Ti trInh phwing an chi trâ tin krng, thu lao cüa các thành viên HDQT Tng cong ty c 

phAn báo hiém Petrolimex nãm 2021; 

2.9. Ti trInh thông qua ni dung sCra di, b sung Diu 1 Tng cong ty c phn báo him 

Petrolimex; 

2.10. T trinh thông qua ni dung si:ra di, b sung Quy ché ni b ye quán trj Tong cong ty c 

phn bão hirn Petrolirnex; 

2.11. Ti trInh thông qua ni dung sCra di, b sung Quy ch hoat dong cUa Hi dng quãn trj 

Tng cong ty c phân bâo hiêm Petrolimex; 

3. Doàn Chü tjch diu hãnh Di hi trao d6i, thão lun các ni dung du9'c dê cp ti Di 

hi. 

CO 04 câu hOi cüa c dông và dA duac Chü t9a Di hi trá Rn, giái dáp tr1rc tip ti Dai  hi. 

4. Biu quyt thông qua các ni dung Di hi: 

Ong IrAn Ng9c Näm 1y 'kin biu quyEt cüa Di Hi v các Báo cáo và Th trinh ti Dii hi, 
Tnr&ng Ban kiêm phiêu biêu quyêt cong bô kêt qua biéu quyêt nhu sau: 

Ni dung biu 
quyet 

lông SO CO 

phân tham 
gia bteu 

quyét 

Tngs c phn biu 
quyêt "Tan thành" 

lông SO CO 

phn biu quyt 
"Không tan 

thành" 

T6ngs c phn biu 
quyêt "Khong có ' 

kién" 

NOi dun 
biu quyèt 

dtrac . 
thôig ' 

qua/khon 
thông 

S c phn 
biu quyt 

IY Ic 
% trn 
Tng 
SO CO 

phan 
tham 
gia 
biu 

quyet 

So cô 
phan 
biu 

quyet 

I 
% 

lông 
SO CO 

phn 
tham 
gia 
biu 

quyet 

S c phn 
biu quyt 

IY 
% trên 
Tn 
so cô 
p 
tham 
gia 
biu 

quyet 

Báo cáo cüa lông 
giám d6c lông 
Cong t t?i  DHDCD 
2021 

80,064,161 80,046,561 99.98 0 0 17,600 0.02 
Thông 

qua 

2 

Báo cáo kt qua 
hot dng cCia 
HDQT nãrn 2020 
và dlnh  htroiig ké 
hoach 2021 

80,064,161 80,045,556 99.98 0 0 18,605 0.02 
Thông 

qua 

Báo cáo cQa Ban 
kirn Loan ni bO ti 
DHDCDthucrng 
nién nAm 2021 

80,064,161 80,047,928 99.98 0 0 16,233 0.02 
Thông 

qua 

4 

l& trinh phé duyt 

2020 d 
duçic kiém toán 

80,064,161 80,064,161 100 0 0 0 0 
Thong 

qua 
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0 0 
Thông 

qua 
100 0 

là trinh phuong an 
phân phM Icr1 nhun 
nam 2020 và môt so 
chi tiêu chinh ké 
hoach kinh doanh 
näm 2021 

80,064,161 80,064,161 

0 100 0 0 0 

Báo cáo quyt toán 
QTL và thu lao cUa 
các thànhvién 
HDQT Tong cong 
ty c6 phân bão hiém 
Petrolimex näm 
2020 

là trinh phixang an 
trà lucmg. thu lao 
cho các thãnh viên 
HDQT Tong cong 
ty nin 2021 

là trinh l,,ra ch9n 
dn vi kiém toán 
báo cáo tai chinh 
nam 2021 

là trinh thông qua 
ni dung sCra clôi, 
bô sung Diéu I 
lông cong ty Co 
phn báo him 
Petrolimex 

là trinh thông qua 
ni dung sra dOi, 
bôsungQuyché 
n*i bO ye quãn tn 
lông cong ty cô 
phãn bào hiém 
Petrolimex 

là trinh thông qua 
nOi dung sira dOi, 
bOsungQuychC 
hoat dOng  cüa Hi 
dOng quán tr lông 
cOng ty cô phãn bão 
hiém Petrolimex 

80,064,161 

80,064,161 

80,064,161 

80,047,934 

80,029,329 

80,047,934 

Thông 
qua 

III. Thu tuc Kh thüc Di hi Mng c dông thu'rng niên näm 2021 

* Ong 1-bang The Vinh, Tnrâng ban Thti k' Di hi trInh bay dir tháo Biên ban và Dir thão Nghj 
quyet Di hi dong cô dong thuäng niên nãm 2021. 
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100 

100 

99.98 

0 

0 

16,227 

Thông 
qua 

Thông 
qua 

Thông 
qua 

lhong X 

qua 

Thông 
qua 

0 

0 

0 

0.02 

0 

0 

0.02 

0.02 

0 

0 

0 

16,227 

16,227 

0 

0 

99.98 

99.98 

0 

0 

6 

7 

8 

9 

I0 

II 

80,064,161 

80,064,161 

80,064,161 

80,064,161 

80,045,556 

80,064,161 



Ong Dào Nam Hal Ong Trãn Ng9c Nãm 

Chü tç)a 

* Ong Trân Ng9c NAm m1i cac c dông biu quyt v dr tháo Bién bàn, Nghj quyt DHDCE) 
thixing niên nAm 2021. 

STT Ni dung biêu quyt 

T6ng sO cO 
phAn tham 
gia biu 
quyt 

T6ng so co phAn biu 
quyêt "Tan thành" 

Tong s6 c 
phAn biu quyt 

"Không tan 
thành" Ni dung 

biu quyt 
duçic 
thông 

qua/ôflg 
thông qua 

SO cO phAn 
biu quy& 

TS'1% 

TOng sO 
cO phAn 
tham gia 

biu 
quyêt 

co 
phn 
biu 

quy& 

T1% 
fl 

ong so 
cO phAn 
tham gia 

biu 
quyêt 

Thông qua Biên ban 
DHDCD thuing niên 
2021 

64,271,437 64,271,437 100 0 0 Thông qua 

2 
Thông qua Nghj quyt 
DHDCD thtx&ng nién 
2021 

64,271,437 64,271,437 100 0 0 Thông qua 

Blén bàn và Ngh quyêt Di hi dOng CO dông thu&ng niên näm 2021 nay duçic Thu k Dai hi 
ghi lai dày dü, trung thirc. 

Bu6i hQp k& thüc lüc 11 gi& 40 phót cüng ngàv. 

Doãn Chü tich 

Ban Thu k 

Ong Nguyn Hoàng Long Ong floàng Th Vinh Ba Nguyn Thi NgQc BIch 
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