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PETROLIMEX Dc 1p  -  Tir do - Hanh phác 

S& 73 /2022/PJICO/CV-HDQT Ha Nt?i, ngày 16 tháng 12 nàm 2022 

PG INSUANGE 

THÔNG BAO 

TAM 1YNG CO T15C NAM 2022 BANG TIEN 

KInh gui: Qu C dông Tng Cong ly c phn Bão him Petrolimex 

Tng Cong ty c phn Báo him Petrolimex (PJICO) trân trpng thông báo tOi Qu c dông v 
vic t?m  üng c tüc bang tMn mt näm 2022 cüa PJTCO, cit th nhu sau: 

1. Di tuqng: C dông sâ hilu c phan PJICO có ten trong danh sách ti thñ dim cht ngày 
09/12/2022 (theo danh sách thông báo cüa Trung tam luu k) Chüng khoán Vit Nam). 

2. T 1 tm 1'mg c tüc nam 2022: 12% (1.200 dng/c ph.n). 

3. Thii gian tm rng c tirc 2022: Bt du tir ngày 28/12/2022 (tth thr bay, chü that, ngày 1). 

4. Phucng thüc t?m  irng Co tirc: 

4.1. Di vâi c dông dä km k se nhn tin c tIrc t?i  Cong ty chüng khoán ncii cô dông m& tài 
khoán. 

4.2. Di vôi c dông chi.ra li.m k: 

- Các c dông dang k chuyn khoân, tin c trc së duçic chuyn vào tài khoãn däng k 
(mu dang k di.rçic dang trên website cüa PJICO: www.pjico.com.vn). 

- Các c dông nhn tin mt tai  Ban Tang hcip Hi dng quãn trj - Tng Cong ty c phAn 
Bão him Petrolimex, T.ng 22— Tôa nhà Mipec, S 229 Tây San, Dng Da, Ha NOi. 

Klii nhn c tirc, d nghj Qu c dông mang theo Chüng minh thu nhãn dánlCän cuâc 
Cong dan hoc h chiu. Trumg hçip, Qu c dOng Uy quyn cho nguôi khác nhn c t(rc, c.n phãi 
1p giy üy quyn Co XáC nhn cüa chInh quyn da phuang (uy ban nhân dan xâ/phu?mg), trong 
dO nêu rO h9 ten ngui üy quyn, ni dung üy quyn, ch k và s Chtrng minh thu nhân dânlCän 
cuàc cOng dan hoc h chiu cüa ben üy quyn và ben duçic üy quyn. 

Nu can bi& them thông tin chi tit, Qu vj c dOng xin vui lông lien h: Mr Vu Minh 
Quang hoc Mrs Nguyn Thj Ng9c BIch — Ban Tng hçip Hi dng quân tij, din thoai 
0243.7760.867. 

Trán frpng! 

Noi nhin: 
- Nh.r trén; 
- Ltru: BTH, VT. 



* M& ti ngãn hang: 

* Dja chi ngân hang: 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p — Tir do — Hanh phic 

***** ** * * * 

 ngày tháng nãm 20... 

GIAY oE NGH! THANH TOAN cO T1C 

BANG CHUYEN KHOAN 

KInh i:  TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Hç và ten ngu&i d nghj  

S CMT/DKKD/H chiu: Cp ngày Ti:  

Dja chi lien lc:  

S din thoi:  

S c phAn sâ hUu:  

Do diu kin & xa không th trirc tip dn qu Cong ty d nhn tin c tüc, nên tôi d nghj Tng 

cong ty chuyn tin c tirc bAng hinh thirc chuyn khoàn theo ni dung sau. 

* Ten tài khoãn (d nghj vit chü in hoa): 

* So tài khoãn: 

Tôi cam doan xin chju mçi rüi ro v kt qua chuyn tin sau khi tin dâ dirçc cAt chuyn tü tài 

khoân cüa Qu Tng cong ty d chuyn theo dung dja chi nêu trên và không dixa ra bAt cir mt 

khiu nai  gI di vâi Tang Cong ty. 

Tài Iiu gü'i kern CO DONG HOAC NGLJ'OI £PJ DIEN 

- 01 bàn photocopy CMTND cáa c6 clOng Ca nhân (Kghi n5 hQ ten,dOng du d61 v&ipháp nhân) 

Va Giay phép DKKD d61 vó'i to chth. 
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