
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
Trçi s& chinh: TAng 21-22 tOa nhà Mipec, s6 229 Tây Son, 06ng Da, Thành ph6 Ha Ni. 

fl'ebsi(e: ,vww.pjico. coin. vi:   

Ha Nç3i, ngây 09 tháng 11 nám 2021 

THI1MM 
HQP DAI HQI BONG cO BONG BAT THI5NG NAM 2021 

KInhRfri: QU"CODONG- 

Dia chi: 

Olén thoi: S Thr môi: 

Si C6 phn sâ hCu:  

Hi d6ng quãn tr T6ng côn ty c6 phn Bao him Petrolimex (PJICO) trân tr9ng kmnh miii qu 
Co dông tham dir cuc hçp Dai  hci dông cô dong bat thtrng näm 2021. Ni dung nhu sau: 

1. Thôi gian: Icr 08h30 thr sáu ngày 03/12/202 1 

2. Dja dim chInh: Tri sâ T6ng cong ty C6 phAn Bão him Petrolimex, TAng 22 TOa nhà Mipec, 229 Thy 
San, qun Bong Ba, thành phô Ha Ni. 

3. D6i tirqng tham dii: C6 dong sâ hcru c6 phAn cüa PJICO theo danh sách c6 dong ch6t ngày 05/11/2021. 

4. HInh thü'c hQp: Co dOng s tham dir h9p DHDCD bt thu&n nàm 2021 bAng hInh thüc triyc tun bO 
phiêu diên tu dé dam bão han chê tp trung dOng ngi.râi trong diêu kin dch Covid — 19 van con diên biên 
khO hxông; tto thun lçri cho tat cã qu Co dong cO the tham dir Di hi vã biêu quyêt tü xa. 

5. Chiroiig trInh và Tài 1iu Di hi: Qu C6 dong vui lông truy cp theo dja chi sau: www.pjico.com.vn  

6. Cách thwc tham di•r Di hi triyc tuyn bO phiu din tü: 

- Qu CO dong cAn cO mt trong các thit bj: may tInh cá nhan/laptop/máy tInh bãnWdin thoi thông 
minh có kêt nôi internet dê cO the tham dr Di hi cO dông trirc tuyên. 

- Qu c6 dOng vui lông truy cp vâo website: www.pgi.bvote.vn  d tham dtr Di hi và biu quyt 
tcr xa theo hinh thc bO phiêu din tCr: 

* Ten däng nhp (S6 CMND/HC/CCCD/DKKD):  

* Mt khâu dang nhp: ......hoc Mt kháu OTP gui ye s6 din thoi cüa cô dông. 

Ltru : CO dông có trách nhim bão mt ten truy cap, mt khAu vã các yu t6 djnh danh khác do 
PJICO cap dê dam bão rang chi có cô dông mOi có quyên scr d%ing tài khoãn dang nhp. 

• - Tnx&ng hçip Ciy quy6n ngtr&i khác tham dirT DHDCD d ngh qu c6 dông giri GiAy Uy quyn theo 
mâu ye dja clii: Ban lông hçip HDQT — lông Cong ty cO phân Bão hem Petrolimex. Tang 2 1-22, TOa Nhà 
Mipec 229 lay Son, qun Bong Ba, thành phô Ha Ni. Thi gian chm nhât truâc I 7h ngày 02/12/202 1 dê 
Tong Cong ty cap tãi khoán và ma truy cp cho ngu&i dtrc üy quyên tham di,r Dai  hi. 

NhUng vithng mAc trong qua trinh tham dirr  DHDCD d nghj qu' C6 dông hoc ngtr&i thrqc üy 
quyên tham dirT Dai hi vui lông lien h theo sO din thoai024.3776.0867 (may lé 01012) gp Ms. Nguyen 
Thi Ngcc Bich hoc Mr. Vu Minh Quang âé &rçic hi.r&ng dan truâc ngày 02/12/2021  .i 

Trân Ngçc NAm 



TONG CONG TY CONG HOA XA HQI CHJ NGHiA VIT NAM 

BAO HIEM PETROLIMEX ?c lap — Tir do — Hanh phüc  

 ngày tháng nãm 2021 

i r.a LI 

Y QUYEN 
THAM D1J HQP j? CO DONG BAT THIR5NG NAM 2021 

Kinh 'á'i:  HO!  DONG QUAN TR! TONG CONG TY CP BAO HIEM PETROLIMEX 

Ten cô dông  

S CMND/HC/CCCD/DKKD Ngay cap Ncyi cap  

Dja ch1  

Diên thoai  

Là c dông ciia T6ng Cong ty c6 ph.n bão him Petrolimex theo danh sách c dông cht 
ngày 05/11/2021, hin dang sâ hiru .... cô phân phô thông vi diêu kiin khOng the tham dir 
Di hi dông cO dong bat thtrng nàm 2021 cüa Tong cOng ty cô phân báo hiêm Petrolimex to 
chtrc vào ngày 03/12/202 1 theo hInh thirc trrc tuyên bO phiêu din tCr, nay TOi 

UY QUYEN CHO: 

1. Ong (Bà) S6 din thoi:  

S CMND/HC/CCCD/DKKD Ngày cp Nai cp  

Djachi:  

Ghi chU (nu có)  

(Dê ng/sj cp nI:t dy dth thông tin CMND/HCYCCC'D/DKKD và S din tisogi ctha NgwIti 
dwg'c thy quyên dê PJICO cung cEp Tài k/sod,, vd mit k/uu lruy cip I/sam dy mu 1s3i tryv 
tuyin, bó p/:iiu diên tth. 

2. Hoc Ong TrAn Ng9c Nãm — Chü tjch HDQT Tng Cong ty c phân Bão him Petrolimex [] 

Thay mt Tôi thixc hin quyn bi&u quyt các ni dung trong phiên hçp Di hi dng c 
dOng bat thtr&ng nãm 2021 cUa Tong Cong ty cô phân Bão hiêm Petrolimex. 

Giãy thy quytn Co !,&u lyc ki lit ngdy k35 thy quyn din k/si kit I/sac Dqi hsi cJ dông bt 
I/s wong ndm 2021 ctha Tong Cong ly cô p/san Bão hiêm Petrolimex. 

(Van ban üy quyên, Co dOng có the thwc hiên theo khoán 2 Diêu 144 Luát doanh nghip). 

NG1Rfl IMJQC UY QUVEN CO DONGINGUffi UY QUVEN 
(Kg, ghi rO hQ ten) (Kg, ghi rO hp ten) 

ONG 5  
CONG TI C6!'HN 

BAO HIEM 
pETROj 
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