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PETROLIMEX

CQN(, IIOA XA HOI CHU NCHiA \'IlT NAM
Doe 1p - Ty' do - Hanli phüc

Ha Nói, ngày II iháng 03 nãrn 2022

CONG BO THÔNG TIN BAT TH11ONG
KInh gui: - So' giao dch Chá'ng khoán Tp. H ChI Minh
1.Ten To chirc: Tang cong ty cô phAn Báo hiêrn Petrolimex
- Ma Chüng khoán: PGI
- Dja chi tr%1 sâ chInh: TAng 21,22 tOa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dông Da, Ha Ni
- Diên thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Email: Pjicopetrolimex.com.vn
2. Ni dung thông tin cong b6:
- Nghj quy& cüa HDQT v vic ch& danh sách c dông d phát hành c phiêu thuO'ng cho
c dông hin hiiu d tang v6n diu 1 tir ngun thng du von c phAn.
3. Thông tin nay dà &rçYc cong b trén trang thông tin dién tr cüa Tng cOng ty vào ngày
11/03/2022 ti duäng dAn: https://www.pjico.com.
tin-cho-co-donj'
Chüng tOi cam kt các thông tin cong b6 trên day là dUng su tht và hoàn toàn chju trách
nhim truâc phãp lust v ni dung thông tin dà cOng

Tài lieu dInh kern:
- Nghj quyt 05/2022/PJICO-NQ-HDQT
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'FONC CONG TY CO PHAN BAO hEM CONG HOA xA 1191 dllU NGHTAV1F NAM
Dc Lp - Ty do - Hnh phiic
PETROLIMEX
S: 05/2022/PJ1CO/QD-HDQT

1-là N(5i, ngày 11 tháng 03 náin 2022
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NGHI QUYET
V vic cht danh säch c dông phát hãnh c phiu thirOng dé
tang v6n diéu I tu nguôn thing dtr vn c phân
1101 DONG QUAN TRI TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cr Luât Doanh nghip S6 59/2020/QHI4 ngày 17 tháng 06 näm 2020;
Can cr Lut kinh doanh Bão him s6 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Lut si:ra
dôi, bô sung mOt so diêu Lut kinh doanh báo hiêm so 61/2010/QH12 ngày 24/11/20 10;
CAn c(r giy phép thành 1p và hot dOng s6 67/GPIKDBH, ngày 26/10/20 11 và các
Giây phép diêu chinh cüa B Tài chInh;
CAn ci'r Diu 1 T6ng Cong ty c6 phn BAo him Petrolimex ngày 19/04/202 1;
CAn cr Nghj quyt s6 02/2021/PJTCO-NQ-DHDCD ngày 03/12/2021 cia Dti hOi
dông cô dông;
Nghj quy& s6 24/202 1/PJICO-NQ-HDQT ngày 13/12/2021 cüa Hi dông quàn trj
"V/v thông qua vic triên khai phucmg an phát hành cô phiêu thrning d tang von diêu 1 tr
nguôn thng dir von Co phân và diêu chinh phuang an chi trá Co tirc nAm 2021";
CAn cü VAn bàn s6 21 7/BTC-QLBH ngây 10/01/2022 cüa Bô Tài chinh ye vic chip
thun nguyen tAc tang von diêu 1; VAn bàn so 119 1IUBCK-QLCB ngày 11/03/2022 cüa Uy
ban Chrng khoán Nhà ntróc ye vic phát hành cô phiêu dê tAng von cOp phãn tr nguôn von
chü sâ hüu cüa P01;
CAn cir T6ng hcp Phiu ' kiEn cüa các thành viên Hi d6ng quán trj ti cong vAn s6
1 3/2022/PJICO-CV-HDQT ngày 04/03/2022,
QUYET NGHJ:
Diêu 1. Thông qua vic ch6t danh sách c6 dOng d tang v6n diêu 1 ttr ngu6n thng
dir v6n c6 phn vâi các nOi dung nhu sau:
1.Ngày dAng k cu6i cüng: 2 5/03/2022.
2. Mic dIch thrc hin: Phát hânh c6 phiu thrnrng cho c6 dông hin hüu (c6 dông có
ten trong danh sách c6 dông ti thyi dim ch6t danh sách phân b6 quyn) ct tAng v6n diu
1 tr ngu6n thng dir v6n.
3. Ni dung thrc hin:
- T 1 thrc hin: 100 25 (c6 dong sâ hOu 100 c6 phAn hin htru thrçic quyn nhn
25 C6 phAn mài).

- Phirorng an xcr 1 p1in c phn, c phiu lé (nu có): PhAn Jé cô phân 1,hát sinh
(phn thâj, phãn phát sinh) do 1àii iron khi chia thuâng c phiu theo t lê së duçic hiy bó
coi nhir không phát hành. Ci phiu lé phát sinh do gp các phAn lé c phn sê diiqc hüy bO,
coi nliu không phát hành.
4. Nguôn von thrc hin: TrIch ul nguôn thng dir von cô phãn
theo Báo cáo tài chInh näm 2021 dä du'Qc kim toán.

t1i ngày 31/12/2021

5. Hn ch chuyn nhuçing: C phiu thuâng là c phn p1i thông phit hành cho cO
dông hin hüu theo t' 1 và không bj hn ch chuyn nhucmg.
Diu 2. Quyt nghj nay có hiu lirc k ti.r ngày k.
Các Thành viên HDQT; Uy Ban Kim toán; Ban Tng Giám dc; K toán truâng vá
các phông ban lien quan chju trách nhim thi hành quy& nghj nay ./.

N.ii u/ian:
- UBCKNN;
- Sâ GDCK TP HCM; TTLKCK;
- HDQT Tp doàn XDVN;
- TV HDQT, UBKT, Ban TGD; KU;
- Lixu BanTH, VT.
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