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TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIAVIr NAM
Bc 1p - Tir do - Hanh phéc
PETROLIMEX
Ha N5i, ngày 14 tháng 10 nàm 2021

S& 22 /2021/PJICO-NQ-HDQT

PG INSURANCE

NGH! QUYET
PHIEN HQP HQI BONG QUAN TR! LAN TH1 12
NHIM K THANH VIEN HQI BONG QUAN TRI 2019-2024 TONG CONG TY

HO! BONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 nãm 2020;
Can cir Lut kinh doanh Báo him s 24/2000/QH10 ngãy 19/12/2000 và Luat
sra di, b sung mOt s diu Lut kinh doanh bão him s 61/2010/QH12 ngãy
24/11/2010;
Can cir giy phép thành 1p và hot dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/201 1 và
các GiAy phép diu chinh cüa Bô Tài chinh;
Can cfr Diu 1 Tng cong ty c phn Bâo him Petrolimex ngày 19/04/2021;
CAn cr Quy ch hot dng cüa HOi dng quân trj Tang cong ty;
CAn ci k& 1un t?i Biên bàn phiên hçp 1n thcr 12 Nhim k' TV HDQT 20 192024 cña Tong cong ty cô phân BAo hiêm Petrolimex ngày 14/10/202 1,
QUYET NGHI:
Biu 1. Hi dng quAn trj Tng cong ty c phn BAo him Petrolimex (TCTy)
thng nh&t các ni dung sau:
1. V râc thuc hin k hoach kinh doanh nAm 2021 và dinh hi.ràng xây di.rng chi
tiêu k hoach kinh doanh nAm 2022:
1.1. V uOc th?c hin k hoch kinh doanh nAm 2021:
a) Thông qua Báo cáo kt quA uâc thrc hin k hoach kinh doanh 9 thAng dAu
nAm 2021 cüalCTy.
Trong b6i cAnh tinh hInh djch bnh Covid- 19 din bin phüc tap, Hôi dng quAn
trj ghi nhn nhng n lirc cüa Ban Diu hAnh và can b nhân vién toAn h thng PJICO
trong vic duy tn sir tang tri.thng 6n djnh cüa mt s nghip vi quan trong. Dôi vâi các
nghip v1I kinh doanh bAo him bj Anh hirrng true tip bâi tInh hinh djch bnh Covid19, Hi dng quAn trj së xem xét, dánh giA mirc d cüa các yêu to khách quan Anh
huâng tr djch bnh Covid 19 trong vic t chxc thrc hin k hoch kinh doanh cüa
TCTy và các Cong ty tr%rc thuc.
b) Muc tiêu thrc hin k hoach nAm 2021:
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Giao Ban Tng Giám d6c tip ti1c chi d?o trin khai quyt 1it các giái pháp d
dy manh hoat dng kinh doanh trong Qu 4/2021, phn dAu hoàn thành k hoch kinh
doanh nãm 2021 theo kjch bàn tIch crc.
1.2. Dinh huâng xay dijng chi tiêu k hoch kinh doanh näm 2022:
- Thng nht chi tiêu tang tnrâng doanh thu theo phucrng an cao và t 1 chia c
ttrc theo báo cáo cüa Tang giám d6c; rã soát chi tiêu lçii nhun tnrâc thuê trên c so
ngun 1irc va yeu cAu phát trin cüa PJICO trong thyi gian tâi.
- Can ctr các chi tiêu dnh huàng k ho?ch näm 2022 dã duçic HOi dng quán trj
chip thun, Tng giám d6c tip tiic chi do t cht:rc trin khai xây dirng các chi tiêu ké
hoch chi tiêt dê trinh Hi dông quãn trj xem xét quyêt djnh.
2. Các Báo cáo cüa Tng Giám dc:
- Thông qua Báo cáo s6 2573/PJICO-THO ngãy 07/10/202 1 cüa Tng Giám dc
"V/v: Báo cáo tin d rà soát, sira di, b sung, ban hành h thng van bàn quãn trj ni
b cüa TCTy".
- Thông qua Báo cáo s 2576/PJICO- TGD-BC ngày 05/10/202 1 cña Tng Giám
dc v "Báo cáo cong tác t chIrc trin khai hoat dng cüa Cong ty Báo him PJICO
ThU Duic".
- Thông qua Báo cáo cUa Tng Giám dc ngày 06/10/2021 v "Thirc hin cong
tác phOng, chng dch Covid-19 và ánh huâng bâi djch Covid-19 trong 9 tháng du
näm 2021". Hi dng quãn trj dánh giá cao cong tác chU dng phOng chng djch bnh
theo chi do cUa các ca quan Nhà nuâc.
- Thông qua Báo cáo cUa T6ng Giám dc s 2572/PJICO- TGD-CV ngày
07/10/202 1 "V/v: thirc hin mua trái phiu BIDV".
3. Vé triên khai "Phi.rnng an phát hành c phiéu thwng d tang Vn diu 1 ti'r
ngun thng dir v6n và diu chinh phumg an chi trá c tirc nãm 2021":
3.1. Thông qua T trInh s 2307/PJICO-TTr-TGD ngày 24/08/2021 cUa Tng
Giám doe ye "Phi.rcng an phát hành c phiu thu&ng d tang vn diu 1 tr ngun thng
du vn và diu chinh phtring an chi trá c tUc näm 2021" d tip tVc trInh Di hi dng
cô dong xem xét thông qua Phirorng an nay theo quy djnh cUa Diu 1 TCTy.
Dr kin thi gian hoàn thành vic phát hành tang vn Diu lé trong Qu 1/2022.
3.2. HInh thUc, thii gian và tài 1iu trInh Dti hi dng c dông thông qua
"Phinng an phát hành c phiu thung d tang Vn diu 1 tr ngun thng dir vn và
diu chinh phwmg an chi trã c tUc näm 2021":
3.2.1. Thng nhAt thay d& hInh thirc trInh Di hi dng c dong "Phuing an
phat hành c phiu thuâng d tang Vn diu 1 tir ngun thng dir v6n và diu chinh
phucing an clii trã c tUc näm 2021" tir th thUc 1y kin c dông bang van bàn (ti
Nghj quyt sé 21/2O21IPJICO/NQ-I-IDQT ngày 24/9/202 1) sang hInh thtrc h9p Di hi
dng c dOng bAt thung näm 2021 theo khuyn nghj cUa co quan quán 1 Nba nuOc.
3.2.2. TCTy c phn Bão him Petrolimex thirc hiën t chirc Di hi dng c
dOng bAt thu?mg näm 2021 nhu sau:
- Thai gian ti chUc hçp Di hOi dng c dOng: Ngay 03 tháng 12 näm 2021.
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- Dja dim th chirc: Tng cong ty c phn Bão him Petrolimex, Tang 2 1-22 Tôa
nha Mipec, 229 Tây Son, D6ng Da, Ha Ni.
- Hmnh thrc h9p: Trrc tuyên bO phiêu din tü.
- Tài 1iu và Thông báo mâi h9p: Dam bão thirc hin theo dung quy djnh hin
hãnh cüa pháp 1ut và cña TCTy.
- Ngày ch6t danh sách c dông d t chrc Dai hi: Ngày 05 tháng 11 näm 2021.
3.2.3. Th6ng nhAt tài 1iu trInh Di hi dng c dông bt thi.r?ng bao gm:
i) Chuong trInh t chirc Di hi dng c dông bt thung (kern theo).
ii) Du tháo Quy ch lam vic Di hi dng c dông bAt thu&ng näm 2021 (kern
theo).
iii) T& trInh Di hi dng c dông xem xét, thông qua "Phuong an phát hành c6
phiu thuâng d tang vn diu 1 tir ngun thng du vn và diu chinh phuong an chi
trá c t1rc näm 2021" (kern theo).
Giao Chü tjch HDQT chi dao rà soát, hoàn thin b tài 1iu trInh Di hi dng c
dong (nu co); chi dao các b phn chüc nang chuAn bj các diu kin cAn thi& d th
chrc cuc h9p Dai hi dng c dông bAt thu&ng dam báo quy djnh phap 1ut hin hânh.
Diu 2. Giao Chñ tjch HOi dng quân tr TCTy chi dao t chirc trin khai thirc
hin các ni dung trén theo quy djnh hin hành cüa TCty và cüa pháp 1ut.
Diu 3. Các Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám d6c, Tnrmg các Ban Hi
dng quãn trj, K toán trt.râng, các t chirc, Ca nhãn Co lien quan chju trách nhim thi
hành Quyt nghj nay.
Nghj quyt nay có hiu 1irc k tir ngày
TM. ,i

Nol nhân:
- UBCK, Sà GDCK TP H ChI Minh;
- Các thânh viên HDQT;
- Tap doàn xàng dâu Vit Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kim toán nôi b;
- Luu Ban TH.

Trân Ngçc NAm
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