TONG CONG TY CO PHAN BAO ritErvt

CNG HOA xA HQI CHU NGHIAVIT NAM
Dc lap - Ti.r do - Hanh phüc

PETROLIMEX

Ha N5i, ngày 21 tháng 01 nàm 2022
PQ INJA14

CONG BO THONG TIN
(V/v Ty' l so' h&u nu'o'c ngoài tôi da)
KInh gui: - Uy Ban Chung khoán Nhà nu'ó.c Vit Nam
- So' giao djch ChIrng khoán Tp. H ChI Minh
- Ten TCNY: Tng cong ty c ph.n Báo him Petrolimex
- Ma Cht'rng khoán: PGI
- Dia chi tr%1 sâ chInh: TAng 21,22 tôa nhà Mipec, 229 Tây Son, Dng Da, Ha Ni
- Din thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Ngui di din theo pháp 1ut: Ong Dào Nam Hái
- Chüc vi: T6ng giám dc
• Ni dung Cong bô thông tin: Cong b6 thông tin v vic t 1 s& htht ntxâc ngoài tôi da theo quy
dinh ti khoãn 2 Diu 13 Thông tr 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa B Tài chinh.
Ngày 21/01/2022 Tng cong ty c phAn Bào him Petrolimex (PJICO) nhn duçxc van bàn s
3731UBCK-PTTT cüa Uy Ban Chtng khoán Nhà nixOc v h so thông báo t l sâ hthi nu6c ngoài
hçip 1 theo quy djnh ti Nghj djnh si 155/2020/ND-CP
t6i da cüa PJICO tai mirc 100% dAy
ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s6 diu lust cüa Lust Chtmg khoán.
Thông tin nay dA dirçic cong b trên Website cüa PJICO theo duO'ng dAn:
https://www.pjico.com. vn/danh-rnuc-tai-chinh-co-don/thong-tin-cho-co-don
Tôi cam kt các thông tin cong b trên day 1 dUng sr that và hoàn toàn chju trách nhim truâc
pháp Iut v ni dung thông tin da cong b./.
THEO PHAP LUT.
Noi nhân:
•Nhixtrên,
- Luu: BTH, VT.

lÔNG GIAM Dab
e/fl

BQ TAJ CHtNH
UY BAN CH(JNG KIJoAN ruA NtfOc

CONG HOA XA HQI cH'J NGHIA VTIT NAM
Dc 1p - Tii' do - Htnh phIic

S6: 33 /UBCK-PTTT
V/v ho sa thông báo t' 1 sâ hUu nuc ngoài
tôi da cüa Tong CTCP Bào hiêm Petrolimex

Ha N5i, ngay/(qthango'( nàm 2022

KInh gui:
- Tong cong ty c phn Bão hirn Petrolirnex;
- Trung tam Liiu k Chirng khoán Vit Nam.

Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc dânh.n duc h so thông báo t' 1 s hüu
nuOc ngoài tôi da cüa Tong cong ty cO phân Bâo hiêm Petrolimex (Cong ty)
(HOSE: PGI) ti rnirc 100% day dü, hçip 1 theo quy djnh ti Nghj djnh sO
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hánh mt
so diêu cüa Luât Chrng khoán (Nghj djnh so 155/2020/ND-CP).
D nghj Cong ty cong b thông tin v t' 1 s hQu nuc ngoài ti da theo
quy djnh ti khoân 2 Diêu 13 Thông tu so 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
cüa Bô tru'Ong Bô Tâi chInh hng dan cong bô thông tin trên thj trnng chirng
khoán, thi..rc hin hot dng kinh doanh theo dung phrn vi dàng k kinh doanh
vâ các quy djnh pháp 1ut có lien quan, dam bâo tuân thu quy djnh ye t' 1 si
hru nuoc ngoài lien thj trung chüng khoán Vit Narn.
D ngh Trung tarn Lu'u k Chtrng khoán Vit Narn th'c hin cp nht,
diCu chinh trên he thông ye t' 1 s& hUu nu'ó'c ngoài tôi da ti Cong ty theo quy
dinh tai khoãn 4 Diêu 142 Nghj djnh so 155/2020iD-CP.
UBCKNN thông báo dê Qu Cong ty, Trung tarn Lu'u k' Chirng khoán
Viêt Narn vâ các don yj lien quan biCt và thirc hin theo diing quy djnh
pháp 1uit./.p'
iVol n/ian:
- Nhu' trén;
- C!iO tjch UBCK (dê b/c);
- SGDCK Tp.HCM;
- Vii GSDC;
- Vu QLCB;
• Vu PC;
- Luti: VT, P ITt (O9b)4t/

CHU T!CH
VI.J TRIXO'NG
VU PHAT TRI1N THI TRU(YNG CHUNG KHOAN
U TRU'ONG

