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Ha nôi, ngày 03 thông 12 nàm 2021 

TO TRINH PA! 119! DONG cO DONG NAM 2021 

V Phiwng an phát hành c phiu thir&ng d tang Vn diu 1 
tir ngun thng du' vn và diu chinh phu'o'ng an chi trã c6 tüc nãm 2021 

Can ct Lut doanh nghiép so' 59/2020/QHJ4 ngày I 7/6/2020, 
Can cá' Lut hing khoán sO 54/2019/QH 19 ngày 26/1112019,' 
Can ci'c Luát kinh doanh báo hiêm hin hành và các Nghj dinh, thông tu huó'ng dan Luq7, 
Can cá gicly phép thành lap và hoat d5ng so' 67/GPKDBH ngày 26/10/2011 và các Giáy 
phép diu chinh cia Bó Tài ChInh, 
C'án cz' Diu lê Tdng Cong ty co'pho'n báo hié'm Petrolimex ban hành ngày 19/04/202 
Can cá Nghj quyo't so' 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19/04/2021 cüa Dai h*?i d': 
co' dOng thung nien nàm 2021 To'ng Cong ty co'phcn báo hkm Petrolimex,

( s" 
 CO 

C'án cá Nghj quyt so' 196/PLX-NQ-HDQT ngày 15/9/2021 cia Hi dng quán trj  e 

doàn Xáng ddu Vit Nam; 
('an cü' Nghf quylt so' 22/2021/PJICO/NQ- HDQTngay 14/10/2021 cla H5i dng quán 
trj To'ng Cong ty co' phcn Báo hio'm Petrolimex 
Can cá nhu cu v vo'n d tang cirO'ng näng ly'c tài chInh, dáp ing các yêu ccu hoat d3ng 
kinh doanh và quán trj cza To'ng Cong ty, 

Hi dng quãn trj Tng Cong ty c phAn bão him Petrolimex kInh trInh Di hi dng cô 
dông thông qua các ni dung sau: 

I. Phê duyt Phu'ong an phát hành c phieu thuO'ng dê tAng von diu 1 tu' nguôn thng du' 
vn và diêu chinh phu'ong an chi trA cô tue nAm 2021: 

1. Phát hãnh c phiu thtràng d tang vn di&u 1 tr nguôn qu thng du von c phan: 

- Ten c phiu: Tng Cong ty C6 phn bão him Petrolimex 

- Ma C6 phiu: PGI. Mnh giá: 10.000 d6ng/c6 phn. 

- Loi c6 phn: Ph6 thông 

- D6i tucng: Phát hành c6 phiu thumg cho c6 dOng hin hthi (C6 dOng có ten trong danh 
sãch CO dông t?i  thai diem chôt danh sách phân bô quyên) dê tang vOn diêu 1 tr nguôn vOn 
chü s hüu. 

- T' 1 thirc hin: 100:25 (Co dông sâ hüu 100 C6 phAn hin hctu duçic quyn nhn 25 c6 
phân mâi). 

- s6 hrcing C6 phiu phát hânh: 22.179.443 c6 phn t.rong duGng 22 1.794.430.000 dông. 
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TM. HQI DONG QUAN TR! 

H 

- Ngun vn thirc hin là ngun thng du von c phân. 

- Phucyng an sCr diing vn sau dçxt phát hành: Bô sung vn diêu 1, tAng cu?mg nAng 1rc tãi 
chInh cüa PJICO. 

- Quy djnh v hin ch chuyn nhuvng: C phiu thu&ng là c phn ph thông phát hành 
cho cô dong hin hUu theo t l vã không bj hn chê chuyên nhung. 

- Thyi gian thuc hién: Trong Qu 4/2021 và Qu 1/2022. 

- Phucmg an xt'r l phAn lé c phn, c phiêu lé (nu có): Phn lé Co phân phát sinh (phn 
thp phân phát sinh) do lam trôn khi chia thisng cô phiêu theo t' l së duçic hUy bô coi nhi.r 
không phát hành. Co phiêu lé phát sinh do gp các phân lé cô phân së duçc hüy bô, coi nhi.r 
không phát hành. 

2. Mirc chi trã c tc nAm 2021: 5% bang tin mt (sau khi dA thjc hin tang Von diêu l 
bang phát hành c phiu thung cho c dông hin hUu). 

(Chi tilt Phztcrng an theo tài lieu dInh kern T& trInh). 

H. KInh d xuãt Dai hi dông c dông üy quyn/giao cho Hi dông quail tr và Hi ding 
quãn trj có the üy quyên/giao cho Tng Giám dEc - di din theo pháp 1ut cüa Tong Cong 
ty thrc hin các cong vic: 

- Trin khai phwmg an phát hành, 1i1a ch9n th&i dim phát hành và thuc hin các thu tVc 
dang k phát hành bao gôm Ca vic xin chap thun cüa Bt Tài chInh ye vic tang Von diêu l cüa 
doanh nghip kinh doanh báo hiém và báo cáo phát hành cô phiéu vâi Uy ban chirng khoán nhà 
ntrOc, darn báo tuân thCi quy djnh cüa pháp lust. 

- Li.ru k b sung tai  Trung tarn hru k chirng khoán Vit Nam và niêrn yet bO sung so Co 
phiéu phát hành them trên Sâ Giao djch Chtng khoán Thành phô Ho Clii Minh. 

- Thirc hin sra d6i Diu 1 T6ng Cong ty và dAng k tang von diêu l theo dung s c 1 
thuing thirc té tang them theo quy dlnh  cüa pháp lut. fHAN 

- Hi dng quãn trj toàn quyn xCr l các vn d phát sinh trong qua trInh trin k1 
hin phwmg an phát hành va to chirc báo cáo két qua phát hành vâi Di hi dông cô don 
hçp gân nhât. 

KInh trInh Dai hi dng c dông xem xét, thông qua.!. j- 
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TCT CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

PG INSURANCE 

sÃo HIM pjico V 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc Lp — Tu Do — Hnh Phüc 

   

PHNG AN 
PHAT HANH CO PHIEU THU'5NG oE TANG VON BIEU L TU NGUON 
THANG NI VON VA BIEU CHINH PHUNG AN CHI TRA CO TUC NAM 2021 

Can ci Luát doanh ngh4p  so 59/2020/QHJ4 ngày I 7/6/2020, 
Can th Luát Ch&ng khoán sO 54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019; 
Can th Luát kinh doanh báo hkm hiên hành và các Nghj dinh, thông tie hithng dJn Luat; 
Can th giOy phép thành 14p  và hoat dong sO 67/GPKDBH ngày 26/10/2011 và các GiOy phép 
diu chinh cia B5 Tài ChInh; 
Can th Diu lê TOng C'óng ty cO phdn báo hiOin Petrolimex hiên hành; 

- Can ct Nghj quyt sO 01/2021/PJICO-NQ-DHDcD ngày 19/04/2021 cüa Dai hói dOng cO dông 
thithng niên nàm 2021 TOng Cong ty cOp/iOn báo MOm Petrolimex; 
Can cz Nghj quyOt sO 196/PLX-NQ-HDQT ngày 15/9/2021 cüa 1-161 dOng quán In T4p doàn 
Xang ddu Vie! Nam; 
Can thNghj quyOl sO' 22/2021/P.JICO/NQ- HDQTngay 14/10/2021 cüa Hói dOngquán trj TOng 
Cong ly cd phdn Báo hiOm Petrolimex 
Can th nhu cdu v vOn dO lông cir&ng nang lrc tài chInh, dáp z-ng các yêu cdu hoat d5ng kinh 
doanh và quán lrj cáa TOng Cong ty, 

Tng Cong ty c phAn Bão him Petrolimex xây dirng Phixcmg an phát hành c phiu thuâng d tang 

vn diu 1 tr ngun thng di,r vn và di&u chinh phung an chi trá c trc näm 2021 ci thE nhtr sau: 

1. Báo cáo so Iirçrc v kEt qua kinh doanh 06 tháng du näm 2021 

Doanh thu phi báo hiEm g& 06 thang du näm 2021 cUa PJICO (khong bao gm bâo hiEm src khOe 
ngu&i vay qua to chrc tin diving và bâo hiêm tàu cá theo Nghj djnh 67) dat  1.714 t' dông, tang tnrâng 
14,5% so vâi cüng kS'  2020, hoàn thành vuot mirc 52,5% kê hoach nãm. Néu bao gôm ké hoach san 
phâm sic khôe ngu&i vay qua to chtrc tin diing, doanh thu phi báo hiêm gôc 06 thángdâu nAm 2021 
cüa PJICO dat  1.714 t dông, giàm 3,5% so vâi cüng k näm 2020, hoàn thành 48% kê hoach nãm. 

Lçii nhun truàc thuE cüa PJICO trong 06 tháng dAu närn dat  202 t' dng, hoàn thành 100% kê hoach 
lçi nhun nãm 2021, tang 50% so vài cüng 2020. Dir kién Ca näm 2021, lçii nhun PJICO ixâc dat  280-
290 t dong. Näm 2021 là närn PJICO có mirc tang trixâng lçii nhun cao nhât tron han 25 näm hoat 
dng và duy trI quy mô lqi nhun ô mtrc 200-300 t dông. Day cüng là nên tang tot dé PJICO có the 
triên khai: (1) PhLro'ng an phát hành c6 phiEu thtr&ng dE tang vn diu I và (2) Diu chinh phirong 
an chi trã cô tilt näm 2021 nhäm tang cirô'ng tIch luy lçri nhun sau thuE, tang cirô'ng nang Inc 
tài chInh và tang cirông biên khã nãng thanh toán trong trung han. 

2. Phtro'ng an phát hành c phiEu thtröng dE tang vn diu 1 

2.1. Myc dIch tang v6n diu l 

- DE tiEp tVc  ma rng quy mO hoat  dng kinh doanh, tAn cixng näng lirc tãi chInh vâ tang süc rnanh 
canh tranh hin tai  cüa PJICO khi tham gia các dir an dâu thâu lan trên th trir&ng; dOng thai tiêp ttic 
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hoàn thành chuorng trInh tang vn diu 1 cüa Tang Cong ty theo miic tiêu djnh huàng phát trin d 
duac Dai hi dong cô dong thông qua ti Nghj quyêt so 01/20141NQ-DHDCD ngày 23/04/20 14. 

Ch I ieu Don vi 
tInh 

Näm 
2015 

Näm 
2016 

Näm 
2017 

Näm 
2018 

Näm 
2019 

Näm 
2020 

Vn diu lé Td 709 709 887 887 887 887 
VônehshQu Td 803 914 1.467 1.492 1.537 1.479 

Theo s 1iu báo cáo tài chinh cüa các doanh nghip bão him, dn 31 /12/2020 PJICO thirng trong TOP 
5 ye th phãn doanh thu, tuy nhiên von diêu 1 duài môc 1.000 t dông và chi dng thir 8 thâp hcni 
nhiêu so vth quy mô doanh thu hin tai. 

Chitiëu PJICO MIC Liberty VASS fiSH BIC BMI PT! PVI VNI 

Doanh thu phi bào hirng8c Qrd) 3.508.666 3.156.613 717.221 1.698.493 2.363.671 2.659.479 4.295.332 5.959.243 7.401.636 1.708.386 

Vndp.ul(rct) 887.178 1.300.000 1.204.072 700.001 1.000.000 1.172.769' 1.096.248 803.957 2.342.419 1.000.000 

TvndiuI/Doanhthu 25% 41% 168% 41% 42% 44% 26% 13% 32% 59%, 

Phrcmg an phát hành c phiEu thuâng tir ngun Qu th.ng du vn cUng sê giüp hin thirc hóa khoãn 
thng du cho các cô dông hin hUu PJICO sau thi.rang vi phát hành cô phiêu riêng lé SFMI nArn 2017. 
Co dông ben cnh 1i Ich dugc tang so cô phán sà hUu con di.rc htrâng cô ttc nãm 2021 bang tiên 
nhiu hm phuong an dâ thông qua tai  DHDCD dâu näm do cô tlrc sê dixqc chi trâ trén von diêu 1 tang 
them sau phát hành (so vói cüng 1 t' 1 chi trã cô t1c). 

Vic tang vn diu 1 cüa PJICO së lam tang khi ltrcing c phiu dang luu hành trên thj truäng, gia 
tang tInh thanh khoán và tang tInh hap dan cUa cô phiêu PGI trên thj trithng chüng khoán. 

Phi.rcmg an phát hành c phiu thuâng tr ngun thng dix v6n d tang vn di&u 1 không lam thay di 
tong nguôn von chü sà hüu, do do không lam tang biên khá nang thanh toán cüa PJICO. Tuy nhiên 
vic tang von diêu l ngoài 1i Ich mang lai cho cô dông dông th&i cüng tao  áp 1rc cho Ban diêu hành 
trong vic tang hiu qua kinh doanh dé có nguôn chi trá cô tic theo t' 1 nhix thông 1 cho cac cô dong 
trong các näm tiêp theo. 

Viêc tang vn diu 1 cUng sê dam bão yeu cu vn diu1 cao hn vn pháp djnh trong tnthng hçp 
Lut kinh doanh bão hiêm süa dôi diêu chinh tang mtc von pháp dlnh  dôi vâi doanh nghip báo hiêm 
phi th th9. Va dáp 1mg yêu câu von trén ca sO rüi ro (RBC) dir tháo 1ut kinh doanh báo hiêm slra 
dôi quy djnh. 

Nhir vy, phuong an phát hành cô phiu thtrO'ng d tang vn diu l nhãm mic dIch chInh là 
mang 1a1  lqi Ich cho cO dông hin hüu, ding thoi cung tang cirO'ng khã näng, tài chInh cüa PJICO 
trong các dy an du thâu lou và dáp thIg yêu cu m&i ella Iut pháp (nu co) trong dài han. 

2.2. Phiro'ng an cy th phát hành c phiu thir&ng d tang vn diu 1 
2.2.1 Co cu vn hin tai 

STT C dông S krçrng c phn T5 l 

1 CdôngtrongntrOc - 70.348.498 79,29% 

2 CdôngnixOcngoai 18.369.275 20,71% 

Tong cong 88.717.773 100 % 

1 CdOngphapnhân 67.065.719 75,59% 

2 Cidongcanhân 21.652.054 24,41% 

Tng cong 88.717.773 100 % 

1 Tp doàn Xang du Vit Nam 36.328.320 40,95% 

2 Ngân hang TMCP Ngoai thuong 7.123.200 8,03% 

3 Cong ty TNHH MTV Hand 708.924 0,80% 

2 



4 Cdongkhác 26.813.774 30,22% 

5 Co dong chin hrçc SFMI 17.743.555 20,00% 

Tong cong 88.717.773 100,00% 

2.2 2 Ngun thing du vn 
T3i ngày 30.06.2021 nguin thng du vn: 359.463.149.516 ding. 

2.2.3 Mtrc vn diu I dr kin tang them 

Vn diu 1 hin tai cüa PJICO: 887.177.730.000 dng tl.rong üng vài 88.717.773 di ph.n ph thông 
dang hni hành. 

Müc vn diu 1 dir kin tang them trong nãm 2021: 221.794.430.000 dng, ti.rcmg üng 22.179.443 cô 
phn và t' l von diêu l tang them là 25%. 

Vn diu 1 dir kin cUa PJICO sau khi hoàn tt vic phát hành di phiu thi.râng trong näm 2021: 
1.108.972.160.000 dng. tl.rong üng vâi 110.897.216 cii phn. 

2.2.4 Thôi dim thirc hin phát hành cii phiu thirôiig tang vim diu l 

Trong tnr&ng hçp bt dAu trin khai phi.rmg an t1r cuii thang 08/2021, dir kin PJICO se phát hành di 
phiêu thu&ng và dang k Giâp phép diêu chinh von diêu 1 vài B tài chInh trong Qu 4/nãm 2021 Va 
Qu)2 1/2022 (ph%i thuc vào thi gian phé duyt cüa ca quan quãn 1 Nhà nuâc). Vic phát hành cô 
phiêuthuOng s&m trong së gia tang lqi Ich nhieu nhât cho cô dông hin hUu khi duçic gia tang so luqng 
cô phân sâ h&u tai  PJICO. 

Vic hoàn thành tang vim diu l len 1.108 t diing sam sè giip tang ctx&ng khã nãng canh  tranh v 
nãng hrc tài chInh cUa PJICO trong cac ho s dâu thâu, chão hang cnh tranh vào thôi diem tái tyc 
tLu nAm 2022 cho các dan vi thành viên. 

Khâi dng các cong vic d thirc hin qua trinh tang vim diu l sam sê giãm thiu thai gian báo cáo 
giãi trinh và dang k vâi các ca quan chüc nAng so vói thai diem báo cáo dir an nay trong qu 1/2022. 
Dày là thai diem Tong Cong ty phài dành nhieu th&i gian cho các cong vic nh.r quyêt toán báo cáo 
tài chInh, tO chirc di hOi  cO dông, báo cáo so 1iu näm 2021 vài cac co quan, vi vy nêu báo cáo tai 
th&i diem qu 1/2022 sê khó dam bão di.rc tiên dO th&i gian. 

2.2.5 Phirong an tang vim diu l 

Ten di phiu: Tiing Cong ty di phn bão him Petrolimex. 

Ma di phiu: PGI. Mnh giá: 10.000 diing/di phn. 

Loai di phAn: Phii thông. 

Diii tt.rclng: Phát hành cii phiu thuâng cho cii dông hin hQu (Cii dOng Co ten trong danh sách di dông 
tai th&i diem chôt danh sách phân bô quyen) dê tang von Diêu l tir nguôn von chü sâ hQu. 

T' l thirc hin: 100:25 (Cii dông sâ hthi 100 cii phAn hin hthi thrcic quyn nhn 25 di phAn mài). 

Sii h.rcmg di phiu phát hành: 22.179.443 cii ph.n ttrang di.rang 221.794.430.000 diing. 

- Nguin von thirc hin là nguon thng di.r vim cii phn. 

Phucmg an si:r di,ing vim sau dçit phát hành: Bii sung von diêu lê, tang ctxang nang hrc tài chmnh cüa 
pJICo. 

Quy djnh v hn ch chuyn nhtxcxng: Cii phiiu thithng là cii phn phii thông phát hành cho di dông 
hin hthi theo t' l và không bj han  chê chuyên nhi.rçmg. 

Th&i gian thirc hin: Sau khi &rçxc chAp thun cüa các co quan có thAm quyn. Du kin trong näm 
2021. 

Phuong an xir ly' phAn lé di phAn, cii phiu lé (nu cO): Phn lé di phiin phát sinh (phn thp phân phát 
sinh) do lam trOn khi chia thuang cô phiêu theo t' I sC dtrçic hüy bO coi nhtr khOng phát hành. CO 

-c 

cNc 

• H% 
ROLl 
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phiu lé phát sinh do gp các phn lé c6 phAn sê dixçic hüy bô, coi nhix không phát hành. 

VI di: c dông A sâ hüu 110 c ph.n, c dông A dixqc nhn 110*100/25=27,5  (c phAn), s c phn 
dtrqc nhn theo nguyen täc lam trôn xuông là 27 co phân, phân lêO,5 cô phân se dirgc hüy bO coi nhtr 
khong phát hành. Co phân lê phát sinh do gp phân lé các cô phân rihix nêu trên sê dirçic hüy bô, coi 
nhu khong phát hành. 

2.2.6 Dii' kin thay di v co du d dông 

Do day là dqt phát hành c phiu thtrâng theo t' 1 d tang vn Co phán tir ngun vn chü sâ hUu nên 
không lam thay dôi ye c câu cô dông sau dçit phát hânh. 

Co cu CO dông sau khi phát hành c phiu th.rO'ng nam 2021  

STT CO dông S hrqng c phn T I ban du T 1 sau khi phát hành 

I Tp doàn Xang dAu Vit Nam 45.4 10.400 40,95% 40,95% 

2 Ngân hang TMCP Ngoai thLrng 8.904.000 8,03% 8,03% 

3 Cong ty TNHH MTV Hanel 886.155 0,80% 0,80% 

4 CdOngkhac 33.517.218 30,22% 30,22% 

5 C dong chin lucxc SFMI 22.179.444 20,00% 20,00% 

Tng cong 110.897.216 100,00% 100,00% 

3. Diu chinh phtrong an chi trã c tfrc nãm 2021: 

Vài phrng an phát hành c phiu thixâng nêu trén, v6n diu I cUa PJICO sê di.rgc b sung và tang 
len mirc 1.108.972.160.000 dong. Mirc von nay se darn bão von dieu l kinh doanh baa hiêm trong 
trung hn cUng nhi.r hoàn thành chirong trInh tang von diêu 1 cUa Tong Côngty len 1.000 t' dong theo 
nghj quyêt so 01/2014/NQ-DHDCD ngày 23/04/2014 cüa Dti hi dong Co dông thirng niên näm 
20 14. 

Phixo'ng an chi trã c tücti Dai  hi dng c dông thu&ng niên näm 2021 hin ti: chi trá 5% b&ng tin 
rnt và 7% bang cô phiêu. Tuy nhién, vâi phi.rong an hành cô phiêu thi.rmg 25% ti1 nguOn th.ng dir 
von cô phãn thi phtrcmg an chi trã 7% bang cô phiêu sê không áp diing. 

Vic chi trã c tfrc së thijc hin theo phu'orng an chi trã CO tüc 5% bang tin mt sau khi thtrc 
hin phát hành Co phiu thir&ng 25% tfr nguOn thng dir vn cô phn. Phân Iqi nhun cOn 1i do 
không chi trã cô tüc bang cô phiêu sê duçrc dê 1i dê tang von chü sr hthi và tang Biên KNTT cho 
PJICo. 

Bang tInh mt s giã dnh sau khi trin khai &u chinh phirong an Chi trã c tfrc näm 2021 (DVT: 
triu dng) 

STT Chi tiêu Näm 2021(F) NAm 2022(F) Näm 2023(F) 2021-2023(F) 
1.  Vôndiêulê 1.108.972 1.108.972 1.108.972 
2.  T' lê chi trá c t1rc 5% 12% 12% —12% 
3.  S tin chi trã c tüc 55.448 133.076 133.076 321.601 
4.  Biên KNTT 159,10% 15 1,97% 148,56% 

1f&c tInh chi trà C6 tüc giai don 2021-2023 theo phrnmg an hin ti trtrâc diu chinh: 

+ Näm 2021: 12%*  887.177.730.000 = 106.461.327.600 dng (trong do 5% bang tiên mat, 7% bang 
cô phiêu) 

+ Näm 2022: 12% * 949.280.171.100= ,  113.913.620.532 dng (giã djnh VDL PJICO sê tang sau 
khi thi,rc hin chi trã cô t1rc bang cô phiêu 7% vào näm 2021) 

+ Näm 2023: 12% * 949.280.171.100 = 113.913.620.532 d6ng 

EX 
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Nhtr vy vii phirong an diu chinh chi trã cô ttrc cho cO dông trên nn vn chü s& hthi mói, dr 
kin cô tic các cô dông nhn durqc trong nãm 2022&2023 së cao hon so vói phurong an chi trã ci tic 
trtric khi diu chinh vOi giã dnh chi trã cô tic là 12%/Vn diu l cho các näm 2022 và 2023. 

4. To chic thuc hin: 

4.1. Hi dng quãn tr trInh Dai  hi dng c dong thông qua "Phwmg an phát hành c phiu thi.râng 
dê tang vOn diêu I tr nguôn thng du vOn và diêu chinh phirong an chi trá cô tic näm 2021". 

4.2. Dai  hi ding cO dông giao cho Hi dông quan trj và Hi dng quàn trj cO the üy quyên/giao cho 
Tong Giám dôc - dai din theo pháp 1ut cüa lông Cong ty thuc hin các cong vic: 

- Trin khai phixcing an phát hành, 1ira chçn thai dim hát hành vã thrc hin các thu t%lc däng k' phát 
hành bao gôm cá vic xin chap thuan cüa B) Tài chInh ye vic tang von diêu 1 cUa doanh nghip kinh 
doanh bão him va báo cáo phát hành cô phiêu vii Uy ban ch(rng khoán nhà nuOc, dam bão tuán thu quy 
djnh cüa pháp lut. 

- Luu k' b sung ti Trung tam km k' ching khoán Vit Nam và niêm yet bô sung so cô phiêu phát 
hânh them trên S Giao djch Chüng khoán Thành phô HO ChI Minh. 

- Thirc hin sCra di Diu 1 Tng Cong ty va däng ky' tang vn diu 1 theo dung s c6 phiu thirông 
thiic te tang them theo quy dlnh  cüa pháp 1ut. 

- Hôi dng quãn tn toàn quyn xis 1 cac v.n d phát sinh trong qua trInh triên khai, thuc hin phuang 
an phát hãnh và tO chtrc báo cáo kêt qua phát hành vii DHDCD tai kS' hçp gân nhãt. , 

TM. HQI DONG QUAN Tifi 
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