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I)ôc Jip - 1'tr do - iJanh pliüc 

c I r L r — 

Ha n5i, ngày 19 iháng 04 nam 2021 

TO TR1NH 
V/v: Thông qua ni dung scra dôi, b sung 

Diêu 1 Tong cong ty co phãn Bào hiêm Petrolimex 

Kinh gui: Di hi dông c dông Tong cong ty c phãn Bão him Petrolimex 

CAn cr Luát Doanh nghip s 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020; 

CAn cir Lust  chUng khoán s6 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

CAn cir Lut kinh doanh Báo him s6 24/2000/QHJO ngày 19/12/2000 và Lut süa 
dôi, bô sung mt s diu Lust  kinh doanh bâo him si 61/2010/QHI2 ngày 24/11/20 10; 

CAn ciTi Nghj djnh s6 155/20201ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phU quy djnh 
chi tit thi hành mt s diu cüa Lust  Ching khoán; 

CAn cir Ngh quyt s6 02/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 03/12/2021 cüa Di hii 
dng c dông T6ng cong ty c phAn Bão him Petrolimex; 

Ngh quyt s 24/202 1/PJICO-NQ-HDQT ngày 13/12/2021 cüa Hi dng quãn trj 
"V/v thông qua vic trin khai phiwng an phát hânh c phiu thu&ng âê tAng v6n diu 1 
tir ngun thong du v6n c phn và diu chinh phumg an chi trà c tc nAm 2021"; 

CAn cir các vAn bàn cüa B Tài chinh và Uy ban chüng khoán Nhà nuâc v 

phuing an tang v6n diu 1 cüa PJICO, 

Hi dng quàn trj kInh trinh Dai  hi dng c dông xem xét, quyt djnh thic hin 
sCra dM Diu 1 Tng cong ty theo dUng s6 c phiu thuâng th%rc t tAng them cUa 
"Phtnmg an phát hành c phiu thu?ing d tang vn diu 1 tr ngun thng du v6n và 

diu chinh phucmg an chi trâ c tüc nAm 2021" duçic Dai  hi dng c, dông bAt thtthng 

nAm 2021 ngày 03/12/202 1 thông qua. 

N5i dung cu th dw tháo st-a di Diu l Tdng cong ty kern theo. 

KInh d nghj Dai hi dng c dông xem xét, thông qua.!. 



Dli' THAO NO! DUNG SIYA DO! DIEU L 

1. NOi dung sira dOi, bô sung Diêu l Tong cong ty c phn bào him Petrolimex duoc thuc hiên theo: 

- Nghj quy& s 02/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 03/12/202 1 cüa Dai  hôi dng C6 dông T6ng cong ty C6 phn Bào him 

Petrolimex; 

- Nghj quyt s6 24/2021/PJICO-NQ-HDQT ngày 13/12/202 1 cüa Hi dông quân trj "V/v thông qua vic triên khai phuang 

an phát hãnh C6 phiu thuâng dê tang von diu l tr ngu6n thng du von cô phn và diu chinh phuang an chi trã CO trc näm 2021"; 

- Can ci Van bàn s6 217/BTC-QLBH ngày 10/01/2022 cüa BO Tài chInh v vic chip thun nguyen tAc tang v6n diu-1 

- Van ban so 1 191/UBCK-QLCB ngày 11/03/2022 cüa Uy ban Chtrng khoán Nhà nuâc ye vic phát hành Co phiu d tang 
v6n c6 phn tü ngu6n v6n chü sâ hthi cila PGI. 

2. Trong bàn Diêu l, ni dung duac süa d6i, b6 sung nhu sau: 

- Phân viêt ch in yang t?tj  Diêu l hin hành là ni dung duçic sCra d6i, diêu chinh hoc bO di. 

- Tai Du thào ni dung sCra dôi: Phân viêt chü in do: là ni dung b6 sung mâi hoc thay th; PhAn viët chO in tim là giiT 

nguyen thu nOi dung Diu l cu. 

3. Các ni dung ti Diu l cU không d cp ti nOi  dung stra d6i duâi day së vn duçc gifr nguyen tui Diu lê 

STTW Diêu 
khOãfl 

lê hin hành Dir thão nôi dung. ira dôi L th 

PHAN MO DAU 

Diu i nay drqc T6ng cong ty c6 phAn 
bão hiêm Petrolimex thông qua theo Nghj quyêt 
hçip lê cüa Dai hôi dông cô dông to chirc chmnh 
thrc vào ngày 19 tháng 04 nAm 2021. 

PHAN MO DAU 

Diêu l nay di.rçic lông cong ty c6 phn 
bâo hiêm Petrolimex thông qua theo Nghj quy& 
hqp 1 cüa Di hOi  dong CO dông t6 chüc chinh 
thCrc vào ngày 19 tháng 04 näm 2022. 

Phü hp vài 
ngày DHDCD 
thông qua 
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Diêu 6. Von diêu lê, cô phãn, cô dông 
sang lIp 

1. Vn diu l cUa Tng cong ty là: 
887.177.730.000 VND (Tam tram tam muyi 
bay t, rnt tram bay muon bay triu, bay tram 
ba rntrni nghIn dông). 

Tng s vn diu 1 cüa Tng cong ty duçrc 
chia thành: 88.717.773 CO phân vài mnh giá là 
10.000 VND/1 cô phân. 

Diêu 6. Von diêu t, cô phãn, cO dông 
sang Ip 

1. Von diêu l cüa Tng cong ty là: 
1.108.967.960.000 VND (Met nghIn mt tram 
linh tam t chin tram sáu mimi bay triu chin 
tram sáu mimi nghIn dông). 

Tng s vn diu 1 cüa Tng cong ty 
duqc chia thành: 1 10.8?6.7?6 c phân vâi mnh 
giá là 10.000 VND/1 cô phân. 
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Diu6 
Khoãn 1 

Can cü s c - 
phân thng them 
cña PJICO t 
danh sách chôt 
cô dong ngày 
25/03/2022 cüa 
Trung tam hru 
k)hii 
khoán Viêt 
Nam 

Ten c dông sang 1p Dia clii o kr9ng Co 

phãn s?r hüu 

1.Tâp doàn xang du 
VN 

So I Khâm ThiCn — 
D6ngDa—HaNi 

36.328.320 

2. Ngân hang TMCP 
Ngoai thixcmg Vit 
Nam 

S 198 TrAn Quang 
Khái- bàn Kim-
Ha NOi 

7.123.200 

3.Tngcongtycphn 
tai bão hiem quOc gia 

So 141 Lê Dun — 
Hoàn Kim — Ha Ni 

8 

4.Công ty TNHH Mt 
thành vién HANEL 

So 02 Chüa Bc — Ha 
Ni 

708.924 

Ten cô dông sang Ip Tha clii SO IuQng Co 

phn so hüu 

l.Tp doàn xang dOu 
VN 

SO 1 Khâm Thién — 
Bong Ba — Ha Ni 

45.410.400 

2. Ngan hang TMCP 
Ngoi thixang Vit 
Nam 

SO 198 Tri.n Quang 
Khãi- Hoãn KiOm-
F1à Ni 

8.904.000 

3.Cong ty TNHH Mt 
thãnh viCn HANEL 

SO 02 ChOa Bc — Ha 

NOi 

886.155 
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Diu 6 
Khoân 5 

T6ng s6 c 
phân cüa cô 
dông sang 1p 
khi hoàn thành 
phi.rcmg an tang 
von diêu lê. 
(thii diem chôt 
danh sách cô 
dông gãn nhât 
05/11/2021) 

     

STT Diêu 
khoãn 

Diêu Iê hién hành 
(19/4!2O2  

Dir thão ni dung sü'a dôi Ly do 
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