TONG CONG TV CO P1 JAN BAO HIEM

CONG HOA xA 1191 CHITJ NGHiA vir NAM

PETROL I M EX

Dôc Jp - i'y' do - 1-Ianh phüc
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(V/v Ngh quyet va bien ban DHDCD bat thu'ong nam 2021)
Kinh gui:

- Uy Ban Chtrng khoán Nhà n1roc
- S& giao dich Chung khoán TP Hi ChI Minh

• Ten TCNY: Tng cong ty c6 phn Bão him Petrolimex
- Ma Chmg khoán: PGI
- Dja chi trI sâ chInh: TAng 2 1,22- Tôa nhà Mipec, 229 Tây Sen, Dng Da, Ha Ni
- Diên thoi: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Ngui drçic üy quyn CBTT: Ong TrAn Anh TuAn
- Chüc vii: Phó Tng giám dc
- Ni dung Cong b thông tin: Nghj quyt và Biên bàn hçp Di hi dng c dong bAt thuông
näm 2021.
Thông tin nay dâ ducic Cong b trén website cüa PJICO theo dir&ng dAn:
https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-don&dai-hoi-don-co-dong
Tôi cam kt các thông tin cong b6 duâi day là dáng sir tht và hoàn toân chju trách nhim
truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dà cong bô./.
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• TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
PETROLIMEX
Dc Ip - Ttr do - Hanh phüc
S: 02/202 1/PJICO-NQ-DHDCD
Ha N5i, ngày 03 tháng 12 nàm 2021

PG INSURANCE

NGH! QUYET
DI HØI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
Can cü Lut Kinh doanh Bão him s 24/2000/QH1O ngày 09/12/2000 và Lut süa di,
bô sung mt so diêu cüa Luât Kinh doanh Báo him s6 61/2010/QH12 ngày 24/11/20 10;
CAn cü Lut Doanh nghip s6 59/2020/QHI4 ngày 17/06/2020;
CAn cCr Diu lê T6ng Cong ty C phn Báo him Petrolimex duçic Di hi dông Co dong
thông qua ngày 19/04/2021;
CAn ci:r Ti trInh ti D?i hi dng c dông bt thithng nAm 2021 cüa Hi dông quãn trj
CAn ci nOi dung, chi.rcing trInh hop Dai hi dng c dông bt thithng nAm 2021 cüa
Cong ty Co phân Báo him Petrolimex;

GU
BtO

CAn ctr Bién ban hp Dai hi dng c dong bt thumg nAm 2021 ngày 03/12/202
Tng Cong ty C phn báo him Petrolimex,
QUYET NGHJ:
Diu 1. Dai hi dng c dông bAt thithng nAm 2021 TOng Cong ty c phn Báo him
Petrolimex thông qua T trInh v "Phuing an phát hành c phiu thuàng d tang vn diu 1
tr ngun thng du von vA diu chinh phumg an chi trã ci trc nAm 2021". Cu th&
1. Phé duyt Phixcing an phát hAnh c phiu thuông d tang vn diu 1 tir ngun thng
dis von vâ diêu chinh phung an chi trA Co ttrc nAm 2021:
1.1. Phát hãnh C6 phiu thuâng d tAng v6n diu 1 tir ngu6n thang du v6n C6 phn:
- Ten c6 phiu: C6 phiu T6ng Cong ty C6 phn báo him Petrolimex.
- MA C6 phiu: PGI. Mnh giá: 10.000 dông/cO phAn.
- Loai C6 phAn: Ph6 thông.
- D6i tucmg: Phát hành c6 phiu thuâng cho c6 dOng hin htIu (C6 dOng có ten trong
danh sách cô dông t?i th?ii diem chOt danh sách phân bô quyen) dé tAng von diêu 1 tir
nguOn von chü sâ hthi.
- T' 1 thi.rc hin: 100:25 (C6 dông sâ hOu 100 c6 phAn hin htu duqc quyên nhn 25
cô phân miii).
- s6 luçing C6 phiu phát hành: 22.179.443 C6 phAn ti.rng dwing 221.794.430.000
dông.
- Nguôn v6n th?c hin là ngu6n thng du v6n c6 phn.
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- Phtrcing an sü ding v6n sau dçTt phát hành: B sung vn diu 1, tAng cl.rYng nAng 1?c
tài chInh cüa PJICO.
- Quy djnh v hn ch chuyn nhuqng: c6 phiu thuàng là c phn ph thông phát
hành cho c dông hin hUu theo t' l và không bj hn chê chuyên nhuqng.
- Th&i gian thirc hin: Trong Qu 4/202 1 và Qu 1/2022.
Phirong an xi1r 1 phn lé c phn, c phiu lé (nu cO): PhAn lé c phAn phát sinh
(phân thp phân phát sinh) do làni trôn khi chia thrông cô phiêu theo t'1 së duçic hüy bô
coi nhu không phát hành. Co phiêu lé phát sinh do gp các phân lé cô phân s &rçic hüy bô,
coi nhi.r khong phát hành.
1.2. MCrc chi trá c ttrc nAm 2021: 5% bang tin mt (sau khi dA thrc hin phát hành c
phiu thu?mg cho c dông hin hUu d tang vn diu 1 tr ngun thng du v6n).
(Clii tilt Phuang an theo tài 1iu dInh kern Ta trInh).
2. Uy quynJgiao cho Hi dng quán trj và Hi dng quán trj có th üy quyn/giao cho
Tng Giám dc - di diên theo pháp 1ut cüa Tng Cong ty thi.rc hin CáC Cong vic:
- Trin khai phi.rcrng an phát hành, hra ch9n thi dim phát hành và thirc hin các thu t1c
dAng k phát hành bao gôm Ca vic xin chap thun cüa B Tâi chInh ye vic tAng von diu 1
cüa doanh nghip kinh doanh bâo hiêm và báo cáo phát hành cô phiêu vOi Uy ban chtrng khoán
nhà rnxâc, dam bâo tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut.
- Dang k b sung t?i Trung tam h.ru k chUng khoán Vit Nam và niêm yt b sung s
cô phiêu phát hành them trên So Giao djch Ching khoán TP. Ho ChI Minh.
- Thrc hin st'ra di Diu l Tng cong ty và dang k tang von diu 1 theo dung s c
phiêu thi.rOng thrc tê tang them theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Hi dng quân trj toàn quyn xCr 1 các vAn d phát sinh trong qua trInh trin
thirc hin phwng an phát hành và to chtrc báo cáo kêt qua phát hành vOi Di hi dông cô 4.
ti kS' hQp gAn nhAt.
'AEX
Diu2.Tchircthrchin:
.
•
Hoi dong quan trl Tong Cong ty co phan Bao hiem Petrolimex co trach nhiçm t - I ai
các ni dung duçc D?i hi dng c dOng thông qua ti Nghj quyt nay; tin hành các thu tiic
can thi& d thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 1ut vâ Diu 1 Tng cOng ty.
Nghj quyt nay dA duçic D?i hi dng c dOng bAt this?mg nAm 2021 Tng Cong ty c
phân Bào him Petrolimex thông qua và có hiu lc ké tü ngày 03/12/2021./..
Noinhn:
- Các cô dông (dang trén website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (dé báo cáo);
- HDQT, Ban TGD;
- Các Cong ty tri1rc thuc PJICO;
- Các phOng, Ban Tng Cong ty;
- Liru Ban TH, VT.

TM. BAI HQI IO BONG
CHU
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BIEN BAN HQP
BAI HO! BONG CO BONG BAT THU'OG NAM 2021
CUA TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Di hOi dng c dông bAt thu&ng nAm 2021 cüa Tng Cong ty c, phAn BAo him Petrolimex
(MA sO doanh nghip - GiAy phép thành 1p và hot dng SO: 67GP/KDBH ngày 26/10/20 11 và
các giây phép diêu chinh do B Tài Chmnh cap; có tri s&chInh t?i: Tang 2 1-22 TOa nha Mipec
229 Tây Sin, DOng Da, HaNOi) dA di.rc khai mc vào hôi 8h30 ngày 03 tháng 12 nAm 2021 ti
tAng 22, Tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dong Da, Ha NOi vOi hInh thüc h9p trirc tuyên và bO
phiêu din t1.
—
A. Thành phn tham diy Bi hOi:
1.Các Thành viên HOi dng Quãn trj, Ban Tng Giám d& và các c dông/di diên Co dOng tham
du trTc tuyên.
2. Khách môi:
* Dai din lAnh do Tp doàn XAng dâu Vit Nam.
B. Din bin Bai hOi:
I. Báo cáo kim tra xác nhn ttr each c dông:
BATrinh Thj QuS'nh Hucmng- Tnrâng Ban Kim tra xác nhân tu each c dông báo cáo kt quA
Kiêm tra xác nhn tu cách cô dông vAo hôi 8h30 nhi.r sau:
1. Tng s c phAn ph thông dang hru hành cüa Tng Cong ty c phAn BAo him Petrolimex
là: 88.717.773 cô phân. Tong so c dông duçmc mimi dir h9p là: 2.235 cô dOng, di din cho
88.7 17.773 cô phân chiêm 100% tOng so cô phân có quyên biêu quyêt (theo danh sách c dông
duçic Trung tam li.ru k chfrng khoán chôt ngày 05/11/202 1).
2. Tng s6 c6 dong, dai din c dOng tham du di hOi là 22 ngui.
3 Tong so cô phân cua cac cO dông va dai diên cô dôn tham du Dai hOi la 62 627 796 cô phân
chiêm 70,592 % tong so cô phân có quyên biêu quyêt cüa Tong Cong ty cO phân BAo hiêm
Petrolimex.
CAn cir Khoãn 1, Diu 145 Lut Doanh nghip s 59/2020/QH 14, KhoAn 1, Diu 1? Diu l hin
hành cüa Tong COng ty Co phân BAo hiêm Petrolimex, D?i hOi dOng cô dông bat thung cüa
TOng cOng ty cô phan Bão hiêm Petrolimex nArn 2021 theo hInh thirc hQp tr1rc tuyên là dü diêu
kin dê tién hAnh. Các cO dong tham dir có quyên biêu quyêt theo so cô phAn sâ hüu vA di diên
sâhttu.
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II. Ni dung Di hi:
1. Phn thu tue Dai hi:

1.1 Ong Trn Ng9c Näm - Chü tQa Di hi giâi thiu thành phn Ban Thu k; Ban Kim phiu.
1.2 Di hi biu quyt thông qua: Ban thu k; Thành phn Ban kim phiu; Chircing trInh dai
hi; Quy chê lam vic ti Di hi vâi t' 1 nhi.r sau:
Tngso co phan
Tng s c6 phAn biu

quyêt "Tan thành"
srr
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Ni dung biu
quyet

Thông qua thành
phAn Ban this k
Thông qua thành
phn Ban kim phiu
Thông qua Chisong
trinh dai hOi
Thông qua Quy ch
lam vic t?i DHDCD
bAt this&ng 2021,
hmnh thüc trVc tuyén
bô phiu din tCr.

Tng s6 c
phân tham
gia biu
quyt

S6 C6 phAn
biu quyêt

T' 1 %
trên
Tong so
co phan
tham
giabiu
quyêt

biêu quyêt
"Khong tan
thanh"
T' 1
% trên
So cô
Tong so
phan
c6 ph.n
biu
tham
quyet
giabiu
quyêt

Noi dun
biu quyêt
&rçYc thông
qua/không
thông qua

79.495.247

79.495.247

100%

0

0%

Thông qua

79.495.247

79.495.247

100%

0

0%

Thông qua

79.495.247

79.495.247

100%

0

0%

Thông qua

79.495.247

79.495.247

100%

0

0%

Thông qua
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2. Hi d6ng quãn trl trInh bay tô trinh tai Dii hi:

2.1. Ong Dào Nam Hái — Thãnh viên HDQT/T6ng Giám d6c thay mat Hôi d6ng quãn trj trinh
bay T trInh ye "Phucxng an phát hành cô phiêu thumg dê tang von diêu 1 t1r nguôn thang dir
von và diêu chinh phucing an chi trâ cô ttrc näm 2021".
2.2. Ong Dào Nam Hãi - Thành viên HDQT/T6ng Giám d6c báo cáo tOrn ltrcic v uâc kt qua hoat
dng kinh doanh nãm 2021; mt s6 djnh htràng k hoch kinh doanh näm 2022.
3. Doàn Chü tich diu hành Dal hi trao d61, thão 1un ni dung ducrc d cp ti Di hi.

Co 01 c6 dong dt câu hOi và dä duçic Chü toa Dii hi trá Rn, giãi dáp ti Dai hi.
4. Biu quyt thông qua các ni dung Dai hi:

Ong Trn Ngoc Näm mini các c6 dong thirc hin biu quyt v T& trInh dã tháo luân ti Dai hOi.
Tri.rmg Ban kiEm phiêu cong bô kêt qua kiém phiu biu quyêt nhu sau:
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T6ngs6 c6 phân biu
quyêt 'Tan thành"

STI

Ni dung biu
quyet

ThtrInh ye
"Phung an phat
.
.h
hành CO phieu
thiiâng d tang vn
diu I tir ngun
thng dir von và
diêu chinh phucmg
ánchitrãcôtic
näm 2021".

Tong so CO
phAn tham
gia bieu
quyt

79.518.558

long SO CO
phân biu quy&
'Không tan
thành'

I>' 1c
%tr
Tong
SO CO

S c6 phn
biéu quyêt

phân
tham
gia
biêu
quyét

79.518.558

100%

T6ng,s6 cO phân biu
quyét 'Không có
kin"
IY
%trén

%

S CO
phân
biu
quyt

0

trén
Tng
s c6
ph.n
tham
gia
biéu
quyét

S c6 phn
biu quyt

0%

SO CO

phan
tham
gia
biu
quyet

0

0%

Ni dung
biu quyt
ducc
thông
qualkhông
thông qua

qua

III. Thu tyc Kt thüc Di hi dng cô dông bt thirong näm 2021
* Ong Hoang Th Vinh - Truàng ban Thu k Di hi trInh bay dir thão Biên bàn và Dir thâo S
Nghj quyêt Dai hi dong cô dông bat thuthng nam 2021.
* Ong Trân NgQc NAm miii các cô dông biu quyt ye dx tháo Biên bàn, Nghj quyt Di hi HM
LIMEY
dông cô dông bat th1.rng nAm 2021. Các Co dông thirc hin bO phiêu din tir.
* Truthng Ban kim phiu cong b k& qua kim phiu biu quyt nhu sau:
Tng si c ph.n biu
quyêt "Tan thành"
STT
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Ni dung biu quyt

Thông qua Biên bàn
DHDCD bt thuing näm
2021
Thông qua Nghj quyêt
DHDCD bt thu&ng näm
2021

Tng s c
ph.i tham
gia biu
quyt

Si c phAn
biu quy&

Tôngsô c
phân biêu quyêt
"KhOng tan
thành"
T1%

T1%
trén
Tang s
Tong s
c
c phn ph.n c ph.n
tham gia biu tham gia
quyt
biu
biu
quyêt
quyêt

Ni dung
biêu quyêt
dirqc
thông
qi'1thot
thông qua

79.381.673

79.381.673

100%

0

0%

Thông qua

79.381.673

79.38 1.673

100%

0

0%

Thông qua
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Biên ban vã Ngh quyt Dai hi dng c dông bt thu&ng näm 2021 nay &rçic This k3 Di hi
ghi 1i day dü, trung thuc.
Bui h9p kt thüc lüc 10 gi? 00 phñt cüng ngày.
Doàn Chü tich
Chü tça

Ong Trân Ng9c Näm

Ong Dão Nam Hái

Ban Thirky

Ong Nguyn Hoàng Long

Ong Hoàng Th Vinh

Ba Nguyn Thj NgQc BIch
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