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THÔNG BAO
CHI TRA CO TtC DqT 2 NAM 2020 BANG TIEN MT
KInh gui: Qu C dông Tong Cong ty cô phãn Bão hiém Petrollinex
Tang Cong ty c phAn Báo him Petrolimex (PJICO) trân trQng thông báo tâi Qu c dông v
vic cho trá c tirc bang tin mt dçt 2 näm 2020 cUa PJICO, cii th thu sau:
1. Di tuçlng: C dông sO hf3u ct phn PJICO cO ten trong danh sách ti thM dim ch& ngày
11/06/2021 (theo danh sách thông báo cUa Trung tam km k Ching khoán Vit Nam);
2. TS' l chi trá c tirc dçit 2 närn 2020: 2.0% (200 dng/c ph.n);
3. Thñ gian chi trà c tirc: Bt du tü ngày 28/06/202 1 (tth thir bay, chU nht, ngày l);
4. Phumg thrc chi trá: Chuyn khoãn hoc tiên mat;
4.1. Di v6i c dOng dã lu'u k së nh.n tin c trc ti Cong ty chrng khoán noi cO dOng m& tài
khoãn.
4.2. Di vói c dong chua luu k:
- Các ct dOng dang k chuyn khoãn, tin c t11rc së duçic chuyn vào tài khoãn däng k
(mu däng k duçic däng trên website cUa PJICO: www.pjico.com.vn);
- Các c dOng then tin mt ti Ban Tng hçp HQi dng quán trj - Tng Cong ty c phn
Báo him Petrolimex, Tng 22— Tôa thà Mipec, S 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni.
Khi nhân c tlrc, d nghj Qu c dông mang theo Chiirng mirth thu nhân dân/Cän cuâc
cong dan hoc h chiu. Trrring hcip, Qu c dong Uy quyn cho ngtri khác nhn c tirc, cn phãi
1p giy Uy quyn cO xac th.n cUa chinh quyn dja phucmg (Uy ban nhân dan xaJphung), trong
do nêu rO hç ten ngrri Uy quyn, ni dung Uy quyn, chU k và s ChUng mirth thu nhân dân/Cän
cuóc cong dan hoc h chiu cüa ben Uy quyn và ben di.rçic Cry quyn.
Nu cn bit them thông tin chi tit, Qu vj c dông xin vui lông lien h: Mr VU Minh
Quang horc Mrs Nguyn Thj Ng9c BIch — Ban Tang hçrp Hi dng quán trj, din thoui
0243.7760.867.
Trân trong!
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