
TONG CONG TV cO PHAN BAO HIEM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIAV1r NAM 

PETROLIMEX Dc 1p -  Tir do -  Hinh phiic 

S: 15/2022/PJICO/NQ-HDQT Ha N3i, ngày 16 tháng 11 nám 2022 

PG INSURANCE 

NGHI QUYET 
V vic tm frng c tfrc näm 2022 

HO! BONG QUAN TRI TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can cir Lust  Kinh doanh Báo him s 24/2000/QuO ngày 09/12/2000 và Lut sra di, b 
sung mOt  s diu cüa Lut Kinh doanh bão him s 61/2010/QH12 ngày 24/11/20 10; 

Can cir Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Can cü Giy phép thành 1p và hot dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các Giy 
phép diu chinh cUa B Tài chInh; 

Can cü Diu 1 Tng Cong ty c ph.n Báo him Petrolimex &rçYc Di hi dng c dông 
thông qua ngày 19/04/2022; 

Can cir vao Nghj quyt s6 01/20221PJ1C0/NQ-DHDCD ngày 19/04/2022 cüa Di hi 
dng c dong thi.r&ng niên näm 2022; 

Can cir T? trInh s 3276/PJICO/TTr-TGD ngày 18/10/2022 cüa Tng Giám dc "V/v t?m 
üng cô tirc nãm 2022"; 

Can cir kt qua tng hçip Phiu 1.y kin Thành viên HDQT ti van bàn s 
68/2022/PJTCO/CV-HDQT ngày 08/11/2022, 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Tam ing c trc nàm 2022 cho các c dông cii th nhii sau: 

- T)' I t?m  1rng c tirc : 12% (1.200 dng/c ph.n); 

- HInh thüc chi trà B.ng tin met; 

- Ngun chi trá c trc : Li nhun kinh doanh nAm 2022; 

- Thii gian ch& danh sách c dông : 09/12/2022; 

- Th?i gian b& du chi trã c tirc : 28/12/2022. 

Biu 2. Giao Tng Giám dc t chi'rc chi dao  các b phn chi'rc näng triên khai các thu tiic 
dê thrc hin tm irng cô trc näm 2022 cho các cô dong theo quy djnh hin hành. 

Nghj quyt nay có hiu hrc k tü ngày k./. 

Nri nhln: 
- UBCK, HOSE; 
- TV HDQT, UBKT; 
- Tong Giám dOe; 
- Liru BanTH, VT. 


	Page 1



