TONG CONG TY C PHAN BAO hEM
PETROLIMEX

cONG HOA xA HO! cH(J NGHIA vir NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phác
Ha Nói, ngày 15 tháng 03 nám 2022

S: 707 /20221PJ1C0-TGD

THÔNG BAO
V/v: Phát hành c phiu d tang vn Co phn tIr nguôn vOn chü sâ hUu
I. GIOI THIU YE TO CHUC PHAT HANH
1.Ten t chUc phát hAnh: Tang Cong ty c phAn Bão him Petrolimex.
2. Dja chi trI sâ chInh: TAng 21, 22 Tôa NhA Mipec Tower, so 229 Tây San, Qun
D6ng Da, ThAnh phô Ha NOi.
3. Dién thoi: 024.37760867

Fax: 024.37760868 Website: www.pjico.com.vn

4. Vn diu 1: 887.177.730.000 dng
5. MA c phiu: PGI
6. Nai ma TK thanh toán: BIDV — SGD1

S, hiu 1K: 12010008803888

7. Giy phép thành 1p và hoat dng: Giy phép thành 1p và hot dng s6
67/GPKDBH ngày 26/10/2011 do B Tài ChInh cap.
8. T chic phát hành thuOc ngAnh, ngh kinh doanh có diu kin ma pháp 1u
chuyên ngành quy djnh phãi có chap thun cüa Co quan quAn 1 nhà nuâc có thâm quyê
v vic phát hành: Có, Van ban cüa BO TAi chInh so: 217/BTC-QLBFI ngày 10/01/202
"V/v: chap thun nguyen tAc tang von diêu 1".
II. PHIXONG AN PHAT HANH
1. Ten cO phiu: CO phiu TOng cong ty CO phân Bão hiërn Petrolimex
2. Loai cO phiu: CO phiu phO thông
3. Miih giá cO phiu: 10.000 dOng/cO phiu.
4. sO lucing cO phiu di,r kin phát hành: 22.179.443 co phiu
5. TOng giá tn phát hành theo mnh giá: 22 1.794.430.000 dOng (Hal trAm hai mimi
môt t' bay trAm chin mimi tu triu bôn trAm ba mimi nghin dong)
6. T' 1 phát hành (s lwcing cd philu dir kiln phát hành/s lu-cing cd philu dang
lu-u hành): 25%
7. T' 1 thuc hin quyn: 100 : 25 (cO dông si hiu 100 CO phiu hin hUu di.rac
quyên nhn 25 CO phiêu mâi)
8. NguOn vOn phát hAnh: tir nguOn thng di.r vOn cO phAn theo Báo cáo tài chInh k'
gAn nhât da ducic kiêm toán
9. Thii gian dix kin phát hành: Qu 1/2022
10.Phuang an xr 1 phAn lé CO phAn, cO phiu lé: PhAn lé cO phAn phát sinh (phAn
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thp phân phát sinh) do lam trôn khi chia thu&ng c phiu theo t' 1 sê duqc hüy
bô coi nhu không phát hành. C phiu lé phát sinh do gp các phAn lé c ph.n
s duçvc hüy bã, coi nhu không phát hành
Vi dii: c dong A so hu 110 c phAn, c dong A duçic nhn 110*25/100=27,5
(c6 phn), s6 c phAn duçic nhn theo nguyen tAc lam trôn xuông là 27 Co phân,
phn lé 0,5 c6 phn s duçic hüy bO coi nhu không phát hành. C ph&n lé phát
sinh do gOp phAn lé các c6 phn nhu néu trén s duçic hUy bô, coi nhu không
phát hành.
11. Ngay dãng k cui cüng d phân b quyn: 25/03/2022.
Ha Ni, ngày 15 tháng 03 närn 2022
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