
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM CONG HOA xA HO! CHU NGHIAVIT NAM 
PETROLIMEX Bc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S& 24/202 1IPJICO-NQ-HDQT Ha N5i, ngày 13 tháng 12 nám 2021 

PG INSURANCE 

NGH4 QUYET 
V vic: Thông qua vic trin khai "Phixong an phát hành c phiu thuông 

dê tang von diêu 1 tir nguôn thng du von và diêu chinh phuang an chi trà cO tirc näm 2021" 

HQ! BONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

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

Can c1r Lust  Chirng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Can cr Lust  Kinh doanh bão him s6 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Lust si'ra di, 
bô sung mt sO diêu cüa Lust  Kinh doanh bào hiêm sO 61/2010/QH12 ngày 24/11/20 10 và 
các van bàn huâng dn thi hành; 

Can ciir Nghj djnh s 155/2020/ND-CF ngày 3 1/12/2020 quy djnh chi tit thi hành 
mt s diu cUa Lust  Chirng khoán; 

Can cfr giy phép thành 1p và hoat dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/20 11 và các 
giây phép diêu chinh cUa Bô Tài chInh; 

Can cir Diu 1 Thng cong ty c phn bão him Petrolimex d duçic Dui hi dng c 
dOng thông qua ngày 19/04/2021; 

Can cfr Nghj quyt Dai hOi dng c dOng bAt thuong s 02/202 1/PJICO-NQ-DHDCD 
ngày 03/12/202 1 cüa Tng Cong ty cë phn Bào him Petrolimex, 

Can cr tng hçp kin các Thành viên HDQT tai  van bàn s 60/2021/PJICO/CV-
HDQT ngày 06/12/202 1, 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Hi dng quân trj thng nhAt: 

1. Thông qua vic trin khai "Phu'ong an phát hành c phiu thtrcrng d tang vn 
diu 1 tir nguôn thng dir v6n và diu chinh phuong an chi trã Co tire nãm 2021" theo 
ni dung dä dixçc thông qua ti Nghj quyt s 02/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 03/12/2021 
cüa D?i hOi dng c dong bAt thung näm 2021 Tng Cong ty c6 phAn Bão him Petrolimex, 

ci th nhu sau: 

1.1. Phirong an phát hành c phiu thtrrng dé tang von diéu I tir ngun thing 
dir vn: 

a. Phirong an phát hãnh: 
- Ten c phiu: C phiEu Tng cOng ty c phn Bão him Petrolimex. 

- Ma c phiu: PGI. 
- Loai chrng khoán phát hành: C phAn ph6 thông. 



- Mnh giá c phn: 10.000 dông/co phAn. 
- S lucing c phn ph thông cia phát hành: 88.7 17.773 c phn. 

- S li.rqng ci phn ph thông dang luu hành: 88.7 17.773 cô phn. 
- S lucing c phiu qu5: 0 c phAn. 
- S hrcing chirng khoán dir kin phát hành: 22.179.443 c phn (tucing ducmg 25% 

tng so hxçng c phAn dang luu hành) 
- Tng giá trj phát hành theo mnh giá: 22 1.794.430.000 dng (hai tram hai mucii 

mt t' bay tram chin mwyi ti.r triu bn tram ba muai nghIn dng) 
- Vn diu 1 dir kin sau phát hành: 1.108.972.160.000 dng (met  nghIn  mOt  trAm 

linh tam t' chin trAm bay mi.ri hai triu mt trAm sáu mi.rcxi nghIn dng) 
- Di tuqng và hinh thirc phát hành: Phát hành c phiu thithng cho cô dông hin 

hüu (C dông co ten trong danh sách c dong ti thyi dim cht danh sách phân b quyn) 
d tang vn diu l tCr ngun vin chü sâ hUu. 

- T l thrc hin: 100 : 25 (c dong sâ hiru 100 c phn hin hUu duçic quyn than 
25 c phAn mài). 

- Phucmg an si:r diing v6n sau dt phát hành: B sung vn diu l, tang cung nAng 
hrc tài chInh cüa PJICO. 

- Ngun v&i thirc hin: s6 tin dir kin 221.794.430.000 dông duc trIch t1r ngun 

thng du VOfl co phan t?1  ngay 30/06/202 1 theo Bao cao tai chinh giiia men dç nAm 2021 ciA 
dtrçic kim toán. 

- Han ch chuyn nhuqng: C phiu thuâng là c phn ph thông phát hành cho c  BAO 

dông hin hüu theo t' l va không bj h?n  chê chuyên nhi.rqng EThOLt 

- Th?yi gian thirc hin phát hành: Sau khi duçvc chip thuan  cüa c quan quãn l NhA A . 
ntràc có thtm quyn. Dr kin trong Qu 1/2022. 

- Phi.rong an xr 1 phAn c phn, c phiu lé (nu có): Phn lé c phn phát sinh 
(phAn thp phân phát sinh) do lam trôn khi chia thithng c phiu theo t' 1 sé dt.rçc hüy bó 
coi nhi.r không phát hAnh. C phiu lé phát sinh do gp các phn lé c phn së di.rçic hüy ho, 
coi nhu không phát hành 

Vi di: c dông A so hUu 110 c phAn, c dông A duc nhan 110*25/10027,5 (cô 
phn), so c phn duçic nhan theo nguyen tc lam trôn xung là 27 c phn, phn lé 0,5 c 
phn së duçic hüy bó coi nhu không phát hành. C phn lé phát sinh do gp phAn lé cac c 
phn nhu néu trén së duxçic hüy bô, coi nhu không phát hành. 

- Dr kiEn thay di v ca cu c dong: Do dày là dqt phát hành c phiu thuOng theo 
t l d tang vn c phn tr ngun vn chü sO hUu nên không lam thay di v c cAu c 
dông sau dçt phát hAnh. 

b. Liru k bô sung và dAng k niêm yt bô sung: 
Sau khi hoàn thành dçit phát hành c phiu cho di tucing duçc huOng, toàn b s c 

phiu phát hAnh them cüa Tng cong ty c phn Báo him Petrolimex se dirqc km k b 
sung ti Trung tarn hxu k Chirng khoán Vit Nam vA dang k niêm yt b sung ti SO Giao 
djch Chüng khoán Thành ph H ChI Minh. 
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1.2. Mac chi trã c tirc näm 2021: 5% bang tin mt (sau khi dä thirc hin phát hânh 
c phiu thithng cho c dông hin h&u d tang vn diu 1 tir ngun thng du von). 

(Chi tilt theo phztang an dâ dwqc DHDC'D thông qua) 

2. Uy quyn cho Tng Giám dc thrc hin các thu tiic theo quy djnh hin hành cüa 
pháp 1ut d trin khai phucing an phát hânh c phiu thuâng tang vn diu 1 ti~ ngun 
thng dt.r von tai  dim 1.1 Diu I trên day, bao gm nhung không giâi han  cong vic: 

- Xin chAp thun cüa B Tài chInh v vic phát hành c phiu thuâng tang v6n Diu 
1 tir ngun thng du vn c phan cüa Doanh nghip kinh doanh bão him; 

- Báo cáo Uy Ban chirng khoán nhà nirâc vic phát hành c phiu thi.ring d tang 
vn Diu 1 tü ngun th.ng du vn v6 phAn; 

- Dang k b sung tai  Trung tam luu k chtrng khoán Vit Nam và niêm y& b sung 
sO cO phiêu phát hành them trên Sâ Giao djch Chrng khoán TP. Ho ChI Minh; 

- Däng k tang vn diu l theo dung s c phiu thithng thirc t tang them theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

- Báo cáo kt qua th%rc hin theo yeu cAu cüa ca quan quán 1 Nhà nuâc sau khi hoàn 
thành triên khai phuing an (nêu co). 

Biu 2. Giao Chü tjch Hi dng quãn tr Tng Cong ty chi dao  tO chüc, triên khai th?c 
hiên các ni dung trên theo quy dlnh  hin hành. 

Biu 3. Các thành viên HDQT; Tng Giám dc; các Ban thuc Hi dng quân trj; K 

toán tn.rng; Giám dc Cong ty trirc thuc; Các Phông, Ban thuc Van phOng Tng Cong ty; 

Các t chirc, Ca nhân lien quan thuc Tng cong ty chju trách nhim thi hành Quyt nghj nay; 

Nghj quyt nay có hiu luc k tir ngày k.  _- 

Ncri nhân: TM. HQI BONG QUAN TRI 
- UBCK, Sâ GDCK TP H ChI Minh; 
- TIp doàn XDVN; 
- Cac Thành viên HDQT; 
- Uy Ban kiêm toán; 
-TGD; 
- Ban KTNB; 
- Ltru BanTH, VT. 

am 
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