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Ha nói, ngày 28 tháng 03 nàm 2022 i r.i i_.i - r.l 

S& 21/2022/PJICO/CV- HDQT 

THÔNG BAO 
MO'! HQP BiI HQI BONG CO BONG THIXO'NG NIEN NAM 2022 

Kin/i gui: Qu c dông Tong cong ty c phãn Bão hiêm Petrolimex 

Hi dng quãn trj Tang cong ty c phAn Bão him Petrolimex (PJICO) trân trong kInh mi Qu 
c dông cüa Tang cong ty tham dir Di hi dông cô dông thithng niên nãm 2022, ni dung nhu sau: 

1. Thôi gian: 8h 30 phüt, ngày 19 tháng 04 näm 2022 (don tip Qu cô dông tr 8h). 

2. Dja dim: TAng 4, Trung tam Hi Nghj Mipec Palace, s 229 Tây San, Dng Da, Ha Ni. 

3. DIi tu'ç'ng tham dir: TAt cá các c dông sâ hUu c phAn cüa Tng cong ty c phAn Bão him 
Petrolimex có ten trong Danh sách cô dông chôt ngày 28/03/2022. 

4. Ni dung Dii hi: 
Báo cáo cüa Tong giám dôc ti DHDCD thu?ng niên näm 2022; 
Báo cáo kêt qua hott dng cüa HDQT näm 2021 và djnh htthng kê hoich näm 2022; 
Báo cáo cUa Uy Ban Kiêm toán toán ni b tti DHDCD thumg niên näm 2022; 
T trInh thông qua Báo cáo tài chInh dã duçc kiêm toán näm 2021; 
To' trInh phân phôi lçii nhun näm 2021 và mt sO chi tiêu kê hoch kinh doanh näm 2022; 
Báo cáo quyêt toán QTL và thu lao các Thành viên HDQT näm 2021; 
To' trinh ye phuang an trã luang, thu lao cho các Thành viên HDQT näm 2022; 
To' trInh lua chon dan vi kiêm toán báo cáo tài chInh narn 2022; 
To' trInh thông qua ni dung sra dOi, bô sung Diêu l Tong cong ty; 
To' trmnh mien nhiêrn Thành viên HDQT nhiêm kS'  20 19-2024; 
To' trInh danh sách trng cü viên bâu bô sung vào HDQT nhim k' 2019-2024. 

5. Tài lieu h9p Di hi: Tài lieu h9p Dai  hi diiçc cong b trên website cüa Tng cong ty: 
www.pjico.com.vn  (mtic "Dai hi dOng cO dông"). 

6. Thông báo nay thay cho GiAy môi hçp, Qu c dOng hoc ngu'ôi du'Q'c üy quyn dn d' di hi 
xin vui lông mang theo các giây to' sau: 

Thông báo mo'i h9p Di hi dOng cô dOng näm 2022; 
Giây chi'rng rninh nhân dânlcän cuOc cong dânIh chieuldang k kinh doanh; 
Giây üy quyên kern theo chirng minh nhân dânlcän cuo'c cong dânIh chiu1dang k kinh doanh 
cüa nguo'i thrçc üy quyên trong tnr&ng hçp qu cO dOng üy quyên tham dr Dai  hi. 

7. Xác nhn dci' hçp: 
Dê giüp cho cong tác chuân bj Dti hi di.rçc chu dáo, d nghj Qu c dOng vui lông xác nhn 

tham dr h9p Dai  hi truâc ngày 18/04/2022 theo s din thoui: 024.37760867 (may lé 01012) gp Mr. 
Vu Minh Quang — Ban Tong hçip Hi dOng quán trj Tong cong ty. 

Trân tr9ng! 

Nai nhân: 

- Nhir trên; 

- L.ru BTH, VT. 
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QUYEN 
BONG THISONG NIEN NAM 2022 

CONG TY CP BAO HIEM PETROLIMEX 

THAM DI] HOP 

KIn/i jj'fri:  HO! BONG 

TONG CONG TV 

BAO HIEM PETROLIMEX 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc lap — TLr do — Hanh phtIc  

 ngày tháng nám 2022 

Ten c dông  

S CMND/CCCD/HC/DKKft Ngày cAp Noi cAp  

Dja ch1  

Diên thoai  

Là cô dông cüa Tong Cong ty cô phân Báo him Petrolirnex theo danh sách cô dông chôt 
ngày 28/03/2022, hin dang sâ hUu  cô phân phô thông vi diêu kin khOng the tharn dr 
Dai hi dông cô dông ththng niên näm 2022 cüa Tong Cong ty cô phân Báo hiêm Petrolimex to 
chirc vào ngày 19/04/2022, nay Tôi 

UY QUYEN CHO: 

1. Ong (Bà)  S din thoii:  

S CMND/CCCD/HC/DKKD Ngày cAp Noi cAp  

Dia chi:  

Ghi chü (nu co)  

2. Hoc Ong TrAn Ngoc Näm — Chü tjch HDQT Tng Cong ty c phAn Báo him Petrolimex 

Thay rnt Tôi thrc hin quyn biu quyt các ni dung trong phiên h9p Di hi dng c 
dOng thung niên närn 2022 cüa Tong Cong ty cô phân Bão hiêm Petrolirnex. 

Giy üy quyn có /i&u  lrc kl ta ngày kj üy quyt1z k/il kIt t/zác Dzi  I,5i c doug 
t/iwàng niên ,thrn 2022 cüa Tong Gong ty cô p/ian Báo hiêm Petroliniex. 

(Van ban üy quyn, cd dóng có th thrc hin theo khoán 2 Diu 144 Lut Doanh nghip) 

NGIXOI DU'QC UY QUVEN CO BONGINGU'OI UY QUVEN 
(Kg, ghi rO h9 ten) (Kg, ghi rO hç ten) 
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