
TONG CONG TY CO PHAN BAO mEM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiAVLr NAM 
PETROLIMEX Dc 1p  - Tir do - Hinh phác 

S& 2 1/202 1/PJICO/NQ-HDQT Ha N$i, ngày 24 tháng 09 nãm 2021 

PG INSURANCE 

NGH! QUYET 

V Phiwng an phát hành c phiu thithng d tang vn diu 1 tr ngun thng du vn và diu 
chinh phung an chi trã cô t1c näm 2021 

HQI DONG QUAN TR! TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can cir Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Can cir Lut Chtng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Can ctr Luât Kinh doanh báo him, Nghj djnh và Thông tu huóng dn cüa B Tài 
chmnh; 

Can cir giy phép thành 1p và hot dng s 67/GPKDBH ngày 26/10/20 11 và các Giây 
phép diu chinh cUa Bô Tài ChInh; 

Can cir Diu 1 Tang cong ty c phn bão him Petrolimex dã duçc Dai hi dng 
c dong thông qua ngày 19/04/202 1; 

Can cr Quy ch ho?t dng cüa Hi dng quán trl Tng cong ty c6 phn bâo him 
Petrolimex (Ban hành kern theo Quyt djnh s 32/2021/PJICO/QD-HDQT ngày 
08/06/202 1 cüa Hi dng quãn trj); 

CAn ctr Nghj quyt s 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19/04/202 1 cüa Dai hi 
dong cô dông; 

CAn cir Tng hçip Phiu kin cüa các thành viên Hi dng quAn trj ti vAn bAn s 

52/202 1/PJICO/CV-HDQT ngày 20/09/2021, 

QUYET NGHj: 

Diu 1. Thông qua "Phuung An phAt hAnh c phiu thuông d tang von diêu 1 tir 
ngun thng du vn vA diu chinh phi.ring An chi trA c trc nAm 2021" theo d nghj cUa 
Tng GiAm d6c t?i  Ti trInh s 2307/PJICO-TTr-TGD ngAy 24/08/202 1 v "Phucrng An 
phAt hAnh c phiu thu&ng d tang v6n diu 1 tr ngun thng du vOn vA diu chinh 
phwng An chi trA c tc nAm 2021". Theo do: 

1.1. PhAt hAnh c phiu thu!ing d tang vn diu lé ti nguOn qu thng du vOn cO 
phtn: 

- Ten cô phiêu: Tng Cong ty c phn BAo him Petrolimex 

- MA cô phiêu: PGI. Mnh giA: 10.000 dng/c phn. 



- Loi c phn: Ph thông 

- D6i tircYng: Phát hành c phiu thing cho c dông hin hUu (C dong có ten 
trong danh sách cô dông tai  thôi diem chôt danh sãch phân bô quyên) dê tang von cô 
phn tir ngun von chü sâ hctu. 

- T l thirc hin: 100:25 (C dông sâ hcru 100 ci phn hin h&u di.rçic quyn nhn 
25 cô phân mâi). 

- S lucmg c phiu phát hành: 22.179.443 c6 phn tung ducmg 221.794.430.000 
dong. 

- Ngun vn thire hiên là ngun thng dt.r vn c phAn. 

- Phirnng an sir diing vn sau dot phát hành: B sung v6n diu l, tang cithng nang 
lirc tài chInh cüa PJICO. 

- Quy dnh v han ch chuyn nhi.rçing: C phiu thithng là c phn ph thông phát 
hành cho cô dông hin hüu theo t lê va không bj hn ché chuyên nhucing. 

- Thai gian thrc hin: Trong näm 2021. 

- Phuong an xü 1 phAn lé c phn, c phiu lé (nu có): Phn lé c phAn phát sinh 
(phn thp phân phát sinh) do lam trOn khi chia thrnng cô phiéu theo t l së duçc hüy 
bO coi nhu không phát hành. Co phiêu lé phát sinh do gp các phân lé cô phân s duçcc 
hüy bô, coi nhu không phát hành. 

1.2. Mirc chi trã c trc näm 2021: 5% bang tin mt (sau khi dä thirc hin tang 
v6n diu 1 bang phát hành Co phiëu thuâng cho cô dong hin hUu). 

(Chi tiê't theo Ta trInh s 230 7/PJICO-TTr-TGD ngày 24/ 08/202 1 cüa Tdng Giám d6c). 

Diu 2. V vic t chirc ly kin c dong bang van bàn: 

2.1. TrInh Di hi dng c dông bang th thirc ly 2 kin c dông bang van bàn, AO 

d thông qua thirc hin "Phung an phát hành c phiu thuâng d tang vn diu l tü 
ngun thng du vn và diu chinh phuong an chi trà c t1c nàm 2021". Tin do th?i gian 
tt chüc thiic hin nhu sau: 

- Ngày ch& danh sách c dông d lAy kin bang van bàn: 15/10/202 1. 

- PJICO thrc hin g1ri phiu lAy ' kin c dOng ngay sau khi nhân duçrc danh sách 

ch6t C6 dOng ngày 15/10/2021 tir Trung tam luu k chcrng khoán Vit Nam; 

- Th?ñ hin cu6i cüng C6 dong giri trä Ru Phiu lAy kin v dn PJICO là 17h00 

ngày 01/11/2021; 

- Th?ri gian t6 chirc kim phiu lAy kin: 17h15 ngày 0 1/11/2021. 

2.2. Thông qua các tài lieu trInh Dai hi d6ng c6 dong bAng th thi.rc lAy kin C6 
dong bAng van bàn bao g6m: 

- T& trInh Di hi d6ng C6 dong 'Phi.wng an phát hành C6 phiu thuàng d tang 
v6n diu l tr ngu6n thng du v6n và diu chinh phucung an chi trã c6 tirc nam 2021" ('T& 

trInh và Phiro'ng an dInh kern); 



- Phiu My ' kin c dông b&ng van ban. Miic dIch: trmnh Di hi dng c dong 
xem xét thông qua "Phucing an phát hành c phiu thixâng d tang vn diu 1 tü ngun 
thng du vn vã diu chinh phucng an chi trá c tirc nAm 2021" (dInh kern,); 

- Dii tháo Nghj quyt Di hi dng c dong (dInh kèm). 

2.3. Thông qua thành phn Ban Kim phiu, ng1si giám sat kim phiu My ' kin 
c dông bang van ban: 

- Ong Tran Ng9c Näm - Chü tch HDQT: Tnrmg Ban Kim phiu; 

- Ong Dào Nam Hãi - Thành viên HDQT, Tng Giám dc: Thành viên; 

- Ba Trjnh Th Qunh Hucing - Thành viên dc 1p HDQT: Thành viên; 

- Ong TrAn Anh Tun - Phó Tng Giám d6c: Thành viên; 

- Ong Hoang Th Vinh - Tnung Ban Tng hcip: Thành viên; 

- Ba Nguyn Thj Ngçc Bich - PhO Tnrâng Ban Tng hçip: Thu k; 

- Ba Phm Thj Nucmg - Phó tnuâng Ban Kim toán ni bô: Ngithi chrng kin, 

giám sat; 

- Ba Ha Kim Anh — Tri.ring Phông Tng hqp, phii trách Bô phân pháp ch& Ngi.thi 
chrng kin, giám sat. 

Diu 3. Giao chü tjch HDQT chi d?o  t chrc thirc hin các ni dung trên day dam 
báo tuân thu theo quy djnh hin hành cüa pháp luât và cüa Tng Cong ty. 

Diu 4. Các Thành viên HDQT; Tang Giám dc; các Ban thuc HDQT; K toán 
tnuing; Giám dc các dcin vj; các t chirc, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành 

Quyt nghj nay. 

Nghj quyêt có hiu lrc tir ngày k .1. L 

TM.Hi ONGQUANTR! 
CH 

Ncinhân: 
- NhLr Diu 4; 
- Tap doàn XDVN; 
- Liru Ban TB, VT. 
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