TONG CONG TY CO PHAN BAO iiiErvt
PETROLIMEX

CONG HOA XA HQI CHU NGHIAVIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Ha Nói, ngày 20 tháng 04 nãrn 2022
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THÔNG BAO THAY DOI NHAN SIJ
KInh gfri: - Uy Ban Chung khoán Nhà ninYc
- S& giao dlch Chirng khoán Tp. H ChI Minh
Can cir Nghj quyt s 0 1/2022/PJICO/NQ-DHDCD ngày 19/04/2022 cüa Dai hOi dng c
dông Tng cong ty c phAn Bão him Petrolimex (PJICO), chüng tôi trân trQng thông báo
vic phê duyt thay d& nhân sir cüa PJICO nhix sau:
1.Tru&ng hcip b nhirn:
- Ba: Nguyn Thj HuGng Giang
- Chi'rc vi duçic b6 nhiim Thành viên Hi dng quán trj
- Thi han b6 nhim: Nhim k' Thành viên HDQT 2019-2024
- Ngày btt du có hiu lirc: 19/04/2022
2. Trtthng hçip min nhim:
- Ong: Dào Nam Hài
- Không con dam nhim chirc v11: Thành vién HOi dng quãn trj
- L do min thim: Theo d nghj cüa Tp doàn Xang du Vit Nam
- Ngây bt dâu có hiu 1rc: 19/04/2022
Thông tin nay dA disçc cong b trén trang thông tin din tir cüa Tng cong ty vào ngày
20/04/2022 t?i thrOng dan: https://www.piico. corn. vn/danh-rnuc-iai-chinh-co-donR/thonRtin-cho-co-dong
Chüng tôi cam kt các thông tin cong bó trên day là dung sir that và hoàn toàn chu trách
nhim truâc pháp lut v nOi dung thông tin dã cong b&/.
NGU
Tài 1iu dinh kern:
- Nghi quyt O1/2022/PJTCO-NQ-DHDCD
- Ta trinh DHDCD min nhiêm TV HDQT
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TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip - hr do - Hnh phüc

S& 0 1/2022/PJICO/NQ-DHDCD
Ha Ni, ngày 19 tháng 04 nãm 2022

PG INSURANCE

NGH4 QUYET
DI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
CAn ctr Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
CAn cir Diu 1 Tng cong ty c phAn BAo hirn Petrolimex dixçic Di hOi dong Co dông
thông qua ngày 19/04/202 1;
CAn cCr các Báo cáo và T? trInh tai Di hi dng c dong thir&ng niên nAm 2022 cüa HOi
dng quAn tn, Tng giárn dc, Uy Ban kiêm toán;
CAn c1r ni dung, chumg trinh hQp Di hi dng c dông thuông niên nArn 2022 cüa
Tng cong ty c ph.n Bâo him Petrolimex;
CAn ci'r Biên ban h9p Dai hOi dng c dông thuxng niên nAm 2022 Tng cong ty
Báo him Petrolimex,
QUYET NGHI:
Diêu 1. Dui hidng c dông thi.r&ng niên nAm 2022 Tng cong ty c6 phn Báo hiêm
Petrolimex nhAt trI thôI1g qua:
1. Báo cáo cüa ng giám dc tai Di hOi dng c dOng thuvng niên nAm 2022. Trong
do, kt qua thijc hin k hoch kinh doanh nAm 2021 và Ké hoch nAm 2022 cüa Tong cong ty
c phn BAo him Petrolimex, vâi mt so chi tiêu Co bAn sau:
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Kê hoch
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Tng doanh thu

T dông

3.974,4
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Trong do Doanh thu bAo him gc

T' dông
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3.678,5
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Li nhumn truóc thué

T' dng

436,9
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ChI tiêu

2. Báo cáo tAi chInh nAm 2021 cüa Tng cong ty c phn BAo him Petrolimex dA duçvc
kim toán bâi Cong ty TNI-[H Deloitte Vit Nam;
1

3. Báo cáo kt qua hoat dng cüa Hi dng quân trj näm 2021 và djnh hithng k
hoach näm 2022;
4. Báo cáo cüa Uy Ban kirn toán tai Di hOi dng c dông thu?ng niên nãm 2022;
5. T& trInh Iira chQn Dan vj kim toán Báo cáo Tái chinh Tng cong ty C6 phn Báo
him Petrolimex nãrn 2022;
6. To trmnh Phtwng an phân ph6i lqi nhu.n nArn 2021 và các chi tiêu k hoach näm
2022;
7. TO trinh ye vic Quyt toán qu5 tin krorng va thu lao cüa các thành viên Hi dông
quãn trj näm 2021;
8. TO trInh v Phucrng an chi trâ tin krang, thu lao eho các thành viên HOi d6ng quãn
trj Tong cong ty näm 2022;
9. TO trinh thông qua ni dung si'ra d6i, b6 sung Diu 1 T6ng cOng ty c6 phAn Báo him
Petrolimex;
10. TO trInh rnin nhim Thành viên HOi d6ng quán trl nhim kS' TV HDQT 20 19-2024;
11. Danh sách ing ci:r viên bAu TV HDQT nhim kS' TV HDQT 2019-2024 cüa TCTy.
12. K& qua bAu Thành viên HOi d6ng quãn trj nhim k' TV HDQT 2019-2024 (kern
theo Biên ban báu cz):
Ba Nguyn Thj Huang Giang dã trüng cü Thành viên HDQT nhim k TV HDQT
2019-2024.
Diu 2. T6 chirc thirc hin:
- Dai hi d6ng c6 dong u' quyn cho Hi d6ng quán trj T6ng cOng ty C6 phn Bão him
Petrolimex trin khai cac nOi dung dirc Di hi d6ng c6 dOng thông qua tai Nghj quyt nãva
tiên hành các thu tiic can thiêt áê thirc hin theo dung quy djnh cUa pháp lut và Diêu 1
cOng ty.
- Dai hOi d6ng C6 dong giao HOi d6ng quán trj T6ng cOng ty phé duyt k hoac
doanh, k hoach tãi chInh ci th näm 2022 trên ca sO các chi tiéu k hoach ca bàn nêu tajic
1 Diu 1 Nghj Quy& nay.
- Nghj quy& nay d duçic Dai hi dong c6 dong thuOng niên näm 2022 T6ng Cong ty
cô phân Bão hiêm Petrolimex thông qua và cO hiu li1rc k t1r ngày 19/04/2022./.*.
Nd nhçin:
- Các cô dông (dang trén website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (de báo cáo);
- HDQT, UBKT, Ban TGD;
- Các Cong ty tnrc thuc PJECO;
- Các phông, Ban Tong cOng ty;
- Luu Ban TI-I, VT.
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CQNG JJOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM
TCTCO PHAN BAO H1EM PETROLJMEX
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Ha Ni, ngây 19 thãng 04 nãm 2022

TO TRINH
V/v: Min nhim Thành viên Hi dng quãn trj nhiém kS' 20 19-2024
KInh gfri: Dii hi dIng ci dông Tng COng ty c phn Bão him Petrolimex
CAn cr Lut Doanh nghip s 59/2020/QHI4 ngày 17 tháng 06 nAm 2020;
CAn ctr Diu 1 Tng Cong ty c ph.n Bão him Petrolimex ngày 19/04/2021;
CAn cr Ngh quyt s6 06/20221PJ1C01NQ-HDQT ngày 2 1/03/2022 cüa Hi dông
quàn trj Tng cong ty BAo him Petrolimex;
HOi &ng quAn trj Tng Cong ty c phn Bão him Petrolimex kinh trInh Di hOi
ding c dOng:
1. Min nhim chirc vi Thành vién Hi dng quãn trj nhim k Thành viên HDQT
2019-2024 dM vài Ong Dào Nam HAi (theo d nghj ci'ia c dOng Tp doàn XAng du Vit
Nam).
Thyi gian min thim có hiu luc sau khi &rçic Dai hOi dng c6 dông thu?mg nien
nAm 2022 biu quy& thông qua.
KInh trInh Dai hOi dng c dông xem xét, quy& djnh ./. .-

Trãn Ng9cNAm

