T()NG CONG TY CO PHAN BAO hEM
PETROLIMEX

CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIFNAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
HàN ngày 20 tháng09 nám 2021
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CONG BO THONG TIN
(V/v Thành 1p Uy Ban Kim toán)
Kinh gfri: - Uy Ban Chü'ng khoán Nhà niro'c
- S& giao djch Chüng khoán TP HI ChI Minh
- Ten TCNY: Tng cong ty c phAn Báo him petrolimex
- Ma Chirng khoán: PGI
- Dja chi tni s& chInh: Tang 2 1,22- TOa nhà Mipec, 229 Tây Son, Dng Da, Ha Ni
- Din thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- NguOi CBTT: Ong Dào Nam Hâi
- Chirc vii: Tang giám dc/Ngu?i di din theo Pháp lut
- Ni dung cong b thông tin: Nghj quyh thành tap Uy Ban Kim toán trijc thuc Hi
doug quãn trt Tng cong ty
Thông tin nay dà ducic Cong b trên website cüa PJICO theo du&ng dan:
https:IIwww. pjico.com.vnldanh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong
Tôi cam kt các thông tin cOng b dixài day là dung sir that và hoàn toàn cMu trách nhim
tru1c pháp 1ut ye nOi dung các thông tin d cong bO./.
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM CONG HOA xA iii CHU NGHIAV11T NAM
Dc 1p - Tif do - Hinh phüc
PETROLIMEX
S& 20/202 1/PJICO/NQ-HDQT

Ha N5i, ngày 20 tháng 09 nàm 2021

P INRN

NGH QUYET
V vic: Thành 1p Uy ban kim toán tr?c thuOc HOi dng quãn trj Tng cong ty
HO! BONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cir Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Can cr Lust Chirng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Can cir Lust Kinh doanh bâo him, Nghj djnh và Thông tu hu6ng dn cüa B Tài chInh;
Can cr Diu 1 Tng cong ty C6 phn bão him Petrolimex d dixçic Dti hi d6ng C6
dông thông qua ngày 19/04/2021;
Can cir Quy ch hoat dng cüa Hi d6ng quán trj T6ng Cong ty c6 phn báo him
Petrolimex (Ban hành kern theo Quyt djnh s6 32/2021/PJICO/QD-HDQT ngày 08/06/202
cüa Hi d6ng quãn tn);
Can ci.r T6ng hçp Phiu kin cUa các thành viên Hi dông quãn trj tai van ban
47/2021 /PJICO/CV-HDQT ngày 26/08/2021,
QUYET NGHj:
Biéu 1. Hi d6ng quãn trj T6ng cong ty C6 phn Báo hiém Petrolimex thông nhât cac
ni dung sau:
1. Thành 1p Uy ban kim toán trrc thuOc Hi d6ng quán tr T6ng cong ty c6 phn
Báo him Petrolimex:
- Co cu, thành phAn cüa Uy Ban kim toán; tiêu chun, d cir, lrng cü va vic b6
nhim thãnh viên Uy Ban kim toán theo quy djnh hin hành cUa pháp 1ut và Diu 1 T6ng
cong ty.
- Nhim kS' thành viên liJy Ban kim toán khong qua 05 näm (theo nhim k' cüa
Thành viên HDQT) và có th duqc b6 thim 1i vói s6 nhim k5' không han ch.
- Chc nàng, nhim vi, quyn han cña Uy Ban kim toán: Thirc hin theo quy djnh
hin hành cUa phap 1ut và Quy ch hoat dng cüa lily Ban kim toán do Hi d6ng quãn trj
T6ng cong ty ban hành.
2. Phê duyt Quy ch hoat dng cüa lily Ban kim toán (tài 1iu dInh kern).
3. Th6ng nht danh sách nhân sir d cü tham gia Uy Ban kim toán:

- Ba Trjnh Thj QuS'nh Hucng — Thành vién dc 1p HDQT, bAu giu chrc Chü tjch
Uy Ban Kim toán.
- Ba Truong Diu Linh — Thành viên HDQT, bu gii chirc Thành viên Uy Ban kim
toán.
Diu 2. Uy quyn Chü tjch Hi dng quãn trj k ban hành các quyt djnh cUa Hi
dng quán trj và chi do, t chirc các cong vic lien quan d Uy Ban kim toán di vào hoat
dng theo dung quy djnh cüa Pháp luât và Diu 1 Tng cong ty.
Diu 3. Các Thành vién HDQT; Tng Giám dc; các Ban thuôc HDQT; K toán
tnthng; Giám dc các dcm vj; các th chüc, Ca nhân lien quan chju trách nhim thi hành
Quy& nghj nay.
Nghj quyét có hiu 1irc tur ngày k ./.L
TM.

Nonhcin:
-NhuiDiu3;
- Tap doàn XDVN;
- Ltru Ban TH, VT.
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