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CONG BO THONG TIN
(V/v Quyt dnh giãi th Cong ty TNHH CLru h PJICO)
KInh gui: - Uy Ban Chirng khoän Nhà nir&c
- So giao dlch Chu'ng khoán TP HiI ChI Minh
- Ten TCNY: Tng cong ty c phAn Bão him petrolimex
- Ma Chtrng khoán: PGI
- Dja chi tn1 sâ chinh: TAng 2 1,22- Tôa nhà Mipec, 229 Tây San, D6ng Da, Ha Ni
- Diên thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Nguii duqc üy quyn CBTT: Ong Trân Anh Tun
- Chirc vt: Phó Tng giám dc
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- NQI dung cong bo thong tin: Quyet dnh gial the Cong ty TNHH Cuu hQ PJICO.
Thông tin nay dâ thrcc cong b trên website cüa PJICO theo duing dan:
https ://www.pj ico.com. vnldanh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong
Tôi cam kt các thông tin cong b duâi day là dán sr that và hoàn toàn chju trách nhim
tri.râc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bô./.
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PHO TONG GIAM DOC

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM
PETROLIMEX

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM
Dc 1p - Ti do - Htnh phñc

S6: 24/202 1IPJICO/QD-HDQT

Hiz Nói, ngày 10 tháng 05 näm 2021

QUYET DINH
(V vic: giãi th Cong ty Trãch nhim hfru hin Cü'ti h PJICO)
CHU sO HUU
CONG TY TNHH cUu HQ PJICO
CAn cCr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 dixçic Qu6c hi nuâc Cong hôa XA hOi
chU nghia Vit Nam thông qua ngAy 17/06/2020;
CAn cr Diu 1 Tang Cong ty c6 phAn BAo him Petrolimex &rçic Dai hi dng Co
dông thông qua ngày 19/04/202 1;
CAn cr Quy ch hot dng cüa HOi dng quAn trj Tng Cong ty c ph?mn Bão him
Petrolimex &rçic Dai hi dng c6 dOng thông qua ngAy 19/04/2021;
CAn Cu m trInh s6 8781FTr-TGD ngày 30/03/2021 cüa Tng Giám d& T6ng
ty c6 phn Bão him Petrolimex "v giài th Cong ty TNI-IH CCru h PJICO";
CAn ct'r k& quA Phiu lAy kin tai vAn bàn s6 27/20211PJ1C0-CV-HDQT
26/4/2021 cüa HOi dng quAn trj Tng Cong ty C phn BAo hMm Petrolimex,
QUYET DjNH:
Diu 1. Quy& djnh GiAi th doanh nghip:
1.1. Thông tin doanh nghip:
Ten doanh nghip: Cong Ty TNHH Cthi H PJICO (Sau dày gi tt là Cong Ty)
MA S6 doanh nghip: 5701352866
NgAy cAp: 24/12/2009, dAng k thay d6i 1n thi'r 04 ngAy 22/11/2017
Noi cAp: Phông DAng k kinh doanh, S K hoch vA DAu tu tinh QuAng Ninh
Dja chi tri1 si chInh: s6 55 dirxng Nguyn VAn Cr, phuarng H6ng HA, thành ph6 Ha
Long, tinh Quãng Ninh.
1.2. L5 do giAi th:
Không hott dng do nganh ngh kinh doanh khong cOn phO hçp. Chü sâ hthi quyêt
djnh giAi th Cong Ty.
Th?yi dim giAi th& Ké tu ngAy 20/05/2021.
Diu 2. Th&i htn, thu tiic thanh 1 các hqp d6ng dA k két:
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Cong Ty khong thirc hin hot dng kinh doanh nên không k kt, giao kt hqp
&ng. Do vy, không phát sinh doanh thu.
Diu 3. Thyi han. thU tic thanh toán các khoán n:
Do không phát sinh doanh thu nén khOng cO các khoàn nçi phát sinh.
Diu 4. Xis l các nghia vi1 phát sinh tr hqp dng lao dng:
Cong Ty không giao kt, k k& hçip dng lao dng vOi nguäi lao dng. Do vy, COng
ty không tn t1i nghTa vi vâi ngu&i lao dng.
Diu 5. XCr ! tài san con li sau khi thanh toán ht các khoãn nçv và chi phi giãi th
doanh nghip:
Tài san cUa Cong ty tai thôi dim ban hành quyt djnh giãi th là 0 (không dông). D6i
vâi khoàn kinh phi nhn h trV khoãn du tu cho vic giãi phong mt bang thCra dAt Dir an
Trung Tam ciru h theo Hcp dng thuê dAt s6 33/HD-TD ngày 02 tháng 3 näm 2015 gi&a
Cong ty vâi Uy ban Nhân dan tinh Quãng Ninh (nu co) së duqc chuyn trirc tip vào tài
khoãn cUa chU so hu duy nhAt cUa Cong Ty là Tng Cong ty C phn Bão him Petrolimex.
Diu 6. Trách nhim cUa ChU tjch, Giám d6c Cong Ty và cá nhân có lien quan:
ChU tch, Giám dc Cong Ty; ChU sO h&u Cong Ty và các thành viên cO lien quan lien
dOi chju trách nhim cá nhân truOc pháp lut v nhQng h qua phát sinh cUa doanh nghip
không chInh xác, trung thirc vOi h sa giâi th np h s giái th tai ci quan dang k kinh
doanh trong th&i h?n 03 (ba) nãm.
ChU tjch Cong Ty, Giám dc-NgirOi di din theo pháp lut cUa Cong Ty tin hành
các thU tic cAn thiét d giãi th doanh nghip theo quy djnh cUa pháp lut.
Diu 7. Quyt djnh có hiu tue k tr ngày k, duçrc niêm yt cOng khai tui tril sO COng
Ty và duçic gI.ri den ca quan Nhà ni.rOc lien quan và cOng bô thông tin giái th trén
thông tin dang k doanh nghip Qu6c gia.
Quyet dnh duçc chu s hUu Cong ty TNHH Cisu ho PJICO thong qua thn diem
th tt'r ngày 20/05/2021 và cO hiu lirc tr ngày k. Tong Giám dôc, các Ban cUa
Quân tn; Ké toán tri.rOng; ChCi tjch, Giám dc Cong ty TNHH Cru h PJICO và các
viên lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./.
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