
1'ONG CON(; TV ('() PIIAN I3A() II11M CONG I toA NA J 101 ('I JtJ NGHiA vi'r NAM 
PETROLIMEX Doe Ip - Tu do - Hnh phác 

06 /2022/PJICO/NQ-HDQT Ha N3i, ngâi' 21 iháng 03 näni 2022 

PG IN5URANC 

Nd! QUYET 

HOI DONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can ctr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020; 

Can cir Lut Kinh doanh bão him, Nghj djnh vâ Thông tu huOng dn cña Bô Tài 

ch Inh; 

Can cir giy phép thãnh 1p  và hoat dng s 67/GP/KDBH ngày 26 tháng 10 nAm 

2011 vâ các giy phép diêu chinh; 

Can cü Diu 1 Tng cong ty c phAn Bão him Petrolirnex ngãy 19 tháng 04 nãm 

2021 

Can cir Quy ch boat dng cüa HOi  dng quán tn Tng cong ty; 

Can cir kt 1un tai phiên hçp lAn thir 14 Nhirn kS'  TV HDQT 20 19-2024 cüa 

Tng cong ty c phAn Báo him Petrolimex ngày 2 1/03/2022, 

QUYET NGH: 

Diêu 1. Hôi dng quán trj Tng Cong ty c phAn Bào him Petrolimex (TCTy) 

tMng nhAt: 

1. Thông qua kt qua kinh doanh nãm 2021 cüa Tng cong ty tai  Báo cáo Tài 

chInh näm 2021 dã duçc kim toán. 

2. Thông qua Báo cáo cUa Tng giám d& v tInh hInh kinh doanh Qu 1/2022 cUa 

TCTy. 

3. CáC nOi  dung lien quan dn t chrc Dai  hi dng c dông thuông niên näm 

2022 (DHDCD) cüa TCTy: 

3.1. TCTy t chirc DHDCD thu?ng niên näm 2022 theo hinh thirc h9p trirc tiêp. 

3.2. Thông qua các tài 1iu hop DHDCD thi.thng niên nãm 2022 ctia TCTy bao 

gôm: 

a) Chining trinh DHDCD; 

b) Du tháo Quy ch lam viec  DHDCD thu&ng niên nAm 2022; 



c) Báo cáo cüa Tng giárn dc tji DHDCD tlnr&ng niên 2022; 

d) Báo cáo kt qua hot dng cüa HDQT nãm 2021 vâ djnh huàng k 

hoch nAm 2022; 

e) Báo cáo cüa Uy ban Ban Kim toán ti DHDCD thu?ing niên 2022; 

g) Ti trInh DHDCD thông qua Báo cáo tài chmnh nArn 2021 dã kim toán; 

h) Ta trjnh DHDCD thông qua phuang an phân ph6i lçi nhuãn näm 2021 

và mOt  s6 chi tiêu chinh k hoch kinh doanh nàm 2022; 

i) Báo cáo DHDCD v vic quyt toán qu5 tin luang vâ thu lao ccia các 

thành viên HDQT näm 2021; 

k) T?i trinh DHDCD v phuang an trá lu'cing, thu lao cho các Thành viên 

HDQT nm 2022; 

1) T1i trinh DHDCD v lua chçn dan vj kim toán Báo cáo tài chInh nAm 

2022; 

m) T?i trInh DHDCD v vic süa d6i Diu 1 TCTy; 

n) Ti trInh DHDCD v vic min nhim Thành viên HOi  dng quán tr 

nhim kS 2019-2024; 
S S 

o) To trInh DHDCD ye Danh sách Crng cir viên bâu Thành viën I-Ii dông J_-E 

quàn trl nhim k' 20 19-2024. 

Trén ca sO các nOi  dung thông nhât ye tài 1iu DHDCD ti cuOc h9p HDQT, giao  BO 

Chü tjch HDQT t chrc chi dao  các b ph.n chCrc nang rà soát, hoàn thin b tài 1iu d JEBOUM 

cong b6 thông tin và trinh DHDCD thuOng niên nAm 2022 xem xét thông qua theo quy  ' ---- 

a . . , a dnh hiçn hành cua TCTy va quy djnh cua phap luat. 

4. Các ni dung khác: 

4.1. Thay dM Ngu&i di din quãn I phAn von gop cCia PJICO t?i  các Cong ty cô 

phn: 

- CO bã Nguyn Thj Hixing Giang - Tng giám d6c TCTy là NguOi di din quàn 
1 phAn vn gop cUa PJICO và giOi thiu d tham gia HOi  dng quán frj tai  Cong ty cO 

ph.n Tp doàn Xây 1p 1 — Petrolimex và Tng cong ty c phAn Tái báo him Qu& gia 

Vit Nam, thay ông Dào Nam Hãi. 

- CO ông Phm Thanh Hái — PhO T6ng giám dc TCTy là NgirOi dai  din quán l 

phAn v6n gop cüa PJICO tii Cong ty 1'NHH Lien doanh Kho ngoi quan Xang du Van 

phong, thay bà Nguyn Thj Hucing Giang. 

Uy quyn ChO tich  HDQT th chOc, chi do th%rc hin các thO tuc v thay dM 

NguOi dai din quãn 1 phn vn gOp cOa PJICO ti các Cong ty C6 ph.n theo nOi  dung 
trên day dam bào quy djnh cOa pháp 1ut hin hành. 
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TM. HQI DONG QUAN TR 
CHU TICH 

TO 
CONG TV CÔPHAN 

BAO FUEM 

, 

.2. IIiong qua 1.3ao Cil() uua I oii iaiui dOC so O$5iPJI(.'O/ 1 Ii/I(i1)/2022 ngñv 

07/0312022 "Wv: Báo cáo kél qua iái iic hp dOng lái bão hiém 2022". 

4.3. lhOng qua Báo cáo cüa Ban Kirn toán ni b ngãy 14/03/2022 v 'Ki qua 

hoit dng ccia Ban KTNB trong qu' I và k hooch cong lác qu 2 nm 2022". 

4.4. Thông qua Báo cáo cCia Ban Tng hqp HDQT v k& qua 1hirc hin Nghi 

quyt, Quyt djnh cüa Dii hOi  ding c dông và HOi  dng quán trj. 

Diêu 2. Giao Ch tjch Hi dng quãn trj chi dio tO cMc trin khai thirc hin các 
ni dung trén theo quy djnh hin hãnh cüa Tng cong ty và cüa pháp Iut. 

Diêu 3. Các Thành vién Hi dng quãn trj, Thành viên Uy ban Kim toán, T6ng 
giám dc, Trtrông các Ban truc thuc Hi dng quãn trl, K toán truông, các tt chc, Ca 
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt nghi nay. 

Nghj quy& nay có hiu 1ic k tr ngày 

Noi nhin: 
-NhuDieu3; 
- UBCK, Sâ GDCK TP H Chi Minh; 
- Ip doàn xAng du Vit Nam; 
-Ban KTNB; 
-LtrubanTh. 
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