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PG INSURANCE 

NGH! QUYET 
DI HO! DONG CO DONG THIJONG NIEN NAM 2021 

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO) 

CAn cr Lut Kinh doanh BAo him s 24/2000/QH1O ngày 09/12/2000 và Lut sl'ra di, 
b sung mt s diu cüa Lut Kinh doanh BAo him so 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

CAn cr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

CAn cr Diu 1 Tng Cong ty C phn BAo him Petrolimex &rçyc Dai  hi dng c6 dông 
thông qua ngày 20/04/2018; 

CAn cir cac Báo cáo và T? trinh t?i  Di hi dng c dông thir?ng niên nAm 2021 cüa HOi 
dng quãn trj, Tng Giám dc, Thành viên dOc  1p HDQT; 

CAn cr ni dung, chuang trInh hçp Di hi dng c dông thithng niên nAm 2021 cüa 
Tng cOng ty C phAn Báo him Petrolimex; 

CAn cir Biên bAn hQp Di hi dng c dong thu?ng niên nAm 2021 Tng cong ty C phn 
bAo hiEm Petrolimex, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Dai  hi dng c dong thumg niên nAm 2021 Tng Cong ty c phAn Báo hiém 
Petrolimex nhAt trI thông qua: 

1. Báo cáo cüa Tng Giám dc ti Di hOi  dng c dong thu?mg niên nAm 2021. Trong 
dO, kt qua thuc hin k hoach kinh doanh nAm 2020 và K hoach nAm 2021 cüa Tong cong ty 
c phn báo him Petrolimex, vâi mt so chi tiêu co bAn sau: 

STT Chi tiêu 
D011 Vi 

tInh 
Thuc hin 
nAm 2020 

K hoch 
nAm 2021 

1 
Tng doanh thu (Khóng bao gm 
tàu cá theo ND67/CP) 

T'dng 4.146,0 4.199,0 

Trong do Doanh thu bAo him g6c T dông 3.498,0 3.565,0 

2 Lqi nhun trrOc thud T' dng 2 17,0 202,0 

3 Mrc chia c tCrc % 12% 12% 

1 



M,c dim có 1ir nñ,n 2021 Iii. 12%. 7)ong do clii Ir 5% bang lieu ml Va 7% 
hñuzg có phiCz.i. Viçc ira 7% có i,r ,iá,n 2021 bang có p/iiCzu Se dzrQr thrc hiçn san k/u 
duçiC co quaii có ihóm quyCn chap i/izi<n I/ieo quy d/uu/i cua p/iaj, mat. 

2. Báo cáo tñi chInh nim 2020 cUa Tng cong ty c phãn Bâo hiém Petrolimex dã duoc 
kim loan bôi Cong 1) TNHI-1 Deloitte Vi@ Nain; 

3. Báo cáo kt qua ho?t dng cüa Hi dng quãn trl nãm 2020 vã djnh huOng k 
hoach nãm 2021; 

4. Báo cáo cUa Ban Kirn toán ni b t?i  Di hi dng c dông thuâng niên näm 2021; 

5. T? trInh ha ch9n Dcin vj kim toán Báo cáo Tài chInh Tng cong ty CO phn Bão 
hEm Petrolirnex nãrn 2021; 

6. T& trInh Phiicxng an phân ph6i lçii nhun näm 2020 và các chi tiêu kE hoch nám 
2021; 

7. T? trInh yE vic QuyEt toán qu5' tiEn lung vâ thi lao cüa các thành viên HOi dng 
quán trj näm 2020; 

8. T& trInh ye Phi.wng an chi trã tiEn 1ung, thu lao cho các thành viên HOi dng quân 
trj Tong cong ty nàm 2021; 

9. Ta trjnh thông qua ni dung sCra di, b6 sung DiEu lê T6ng cong ty c phn báo hiEm 

Petrolimex; 

10. T& trInh thông qua nOi  dung süa dM, b sung Quy chE nOi  b yE quãn trj Tng cong 

ty c phn báo hiEm Petrolimex; 

11. T& trinh thông qua nOi  dung sra dM, b sung Quy chE hoat dng cia HOi  dng quân 

tr Tng cong ty C6 phn bão hiEm Petrolimex. 

DiEu 2. T6 cht'rc thirc hin: 

- Di hi d6ng C6 dông u' quyEn cho Hi d6ng quán tn T6ng cong ty C6 phn Bâo hiEm 
Petrolimex triEn khai các ni dung duqc Dai  hi d6ng c6 dông thông qua tai  Nghi quyEt nay vâ 
liEn hành các thu t1c cn thiEt dE thirc hin theo dt'ing quy dlnh  cüa pháp 1ut và DiEu 1 T6ng 

cong ty. 

- Di hOi  d6ng c6 dông giao HOi  d6ng quán trj T6ng Cong ty phê duyt kE hoch kinh 
doanh, kE hoch tài chinh ci thE nAm 2021 trên c sa các chi tiêu kE hoch cd ban nêu tai  Mic 

I DiEu 1 Ngh QuyEt nay. 

- Nghj quyEt nay dã duçrc Di hi d6ng c6 dôn thu?ing niên nAm 2021 T6ng cOng ty c6 
phân Báo hiEm Petrolimex thông qua và có hiu l?c  ke t1r ngày 19/04/2021.!. . 

Noi nhn: 
- Các C6 dOng (dang trên website); 
- UBCK; SGDCK TP HCM (d6 baa cáo); 
- HDQT, Ban TGD; 
- Các Cong ty trirc thuGc PJICO; 
- Các phông, Ban T6ng Cong ty; 
- Ltru Ban TH, VT. 
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