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KInh gui: - Uy Ban Chüng khoán Nhà ntr&c
- S& giao djch Chirng khoán TP H1 ChI Minh
- Ten TCNY: Tong cong ty cô phân Báo hiêm Petrolimex
- Ma

Chrng khoán: PGI

- Dja chi trV sâ chInh: Tang 21,22- Tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dng Da, Ha Ni
- Diên thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Ngixii Dai diên theo pháp 1ut: Ong Dào Nam Hái
- Chirc vu: Tng giám dc
- Ni dung cong b thông tin: Nghj quyêt và Biên bàn h9p Di hi dông Co dOng thu&ng
niên nam 2021.
Thông tin nay cia duçxc cong b trên website ciia PJICO theo duing dan:
https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-d0n2/dai-hoi-dong-cO-dOng
Tôi cam kt các thông tin cOng b duâi dày là thing sir tht và hoàn toàn chju trách nhim
truOc pháp lut ye ni dung các thông tin cia cong bô./. I1N THEO PHAP LUT
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DAI HOI DONG CO DONG

TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX

CQNCJ HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc lap - Tu do - Hanh phñc

S& 02/2O2OIPJICO-NQ-DHDCD
Ha Nói, ngày 19 tháng 04 nãm 2021

PG INSURANCE

NG}1J QUYET
DI HØI DONG CO DONG THUONG MEN NAM 2021
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX (PJICO)
CAn cr Lust Kinh doanh Báo him s 24/20001QH10 ngày 09/12/2000 và Lut sCra d6i,
b6 sung mt s diu cüa Lut Kinh doanh Bão him so 61/2010/QH12 ngày 24/11/20 10;
CAn ccr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
CAn cCr Diu 1 T6ng cong ty c6 phAn Bão him Petrolimex duçic Dai hi dng c dông
thông qua ngày 20/04/2018;
CAn cCr cac Báo cáo va Ta trInh tai Di hi dng c dong thuông niên nAm 2021 cüa I-1i
dng quãn trj, Tng Giám dc, Thành viên dOc 1p HDQT;
CAn c(r ni dung, chucing trInh hQp Di hi dng C6 dông thuing niên nAm 2021
T6ng cong ty CO phân Báo hiêm Petrolimex;

ua

(0/

or

CAn cCr Biên ban hop Dai hi d6ng c6 dOng thix&ng niên nãrn 2021 Tong cong ty c6
bAo him Petrolimex,

an

QUYET NGHj:
Diêu 1. Di hOi d6ng C6 dOng thlz?lng niên nAm 2021 T6ng Cong ty c phAn Báo hirn
Petrolimex nhAt tn thông qua:
1. Báo cáo cCia T6ng Giám d6c t?i Di hi d6ng c6 dông thu&ng nién nAm 2021. Trong
do, két qua thirc hin kê hoch kinh doanh nAm 2020 và Kê hoch nAm 2021 cüa T6ng cong ty
C6 phAn bão him Petrolimex, vâi mt so chi tiêu c ban sau:
1)011

tIflh

Thuc hin
nAni 2020

Ké hoach
näni 2021

T6ng doanh thu (Không bao góm
làu Ca theo ND67/CP)

T d6ng

4.146,0

4.1990

Trong dO Doanh thu bâo him g6c

T' d6ng

3.498,0

3.5650

2

Lçii nhuân tmrc thu

T d6ng

217,0

202,0

3

MCrc chia C6 trc

%

12%

12%

STT
1

Chitiêu

1

M&c chia c t&c nám 2921 là: 12%. Trong do chi trO 5% bang tin mt và 7%
bang cô phiêu. Vic trá 7% cô tzc nám 2021 bang cô phiêu së duqc thc hin sau khi
thun theo quy djnh cüa pháp 1u4t.
dwqc co quan cO thám quyên
chap

2. Báo cáo tài chInh näm 2020 cöa T6ng cOng ty c6 phAn Bão him Petrolimex dâ &rçlc
kim toán bâi Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam;
3. Báo cáo kt
hoach nam 2021;

qua

hot dng cüa Hi dng quán trj nãm 2020 và djnh huâng k

4. Báo cáo cüa Ban Kim toán nOi bô tai Di hi dng c dông thuäng nién näm 2021;
5. Ti trInh lira chçn Dn vj ki&m toán Báo cáo Tãi chInh Tng cong ty cô phân Bão
him Petrolimex nArn 2021;
6. T& trinh Phtrcing an phân phi lqi nhuân närn 2020 và các chi tiêu k hoch nm
2021;

7. Ti trInh v vic Quyt toán qu tin luang vA thu lao cua các thành viên Hi dng
quan lr näm 2020;
8. Ti trInh yE Phwng an chi trá tiEn itrong, thu lao cho các thành viên HOi dong quãn
trj Tong cong ty näm 2021;
9. Ti trInh thông qua nOi dung sCra di, b sung DiEu l T6ng cong ty c phAn bão hiEm
Petrolimex;

10. T& trInh thông qua ni dung sra di, b6 sung Quy chE ni b yE quán trj T6ng cong
ty c phn báo hiEm Petrolimex;
11. Th trInh thông qua nOi dung süa d6i, b sung Quy chE hoat dng cüa HOi dng quãn
trj T6ng cong ty c6 phAn bão hiEm Petrolimex.

Diu 2. ió chCrc thrc hin:

PH

- Dai hi dng c dông u' quyEn cho Hi dng quãn trj T6ng cong ty c phn Báo'
Petrolimex triEn khai các nOi dung dtrcic Di hOi dng c dông thông qua tai Nghj quyêt nà
tiEn hành các thu tiic cAn thit d thirc hin theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut và DiEu 1
cong ty.
- Di hi dng c6 dOng giao Hi dng quân trj Tng cOng ty phê duyt kE hoach kinh
doanh, kE hoach tâi chInh cii thE nArn 2021 trén c s các chi tiêu kE hoach cci ban nêu tai Muc
1 DiEu 1 Nghj QuyEt nay.
- NgJij quyEt nay dä duçic Dai hi dng c6 dôn thi.r?ng niên nAm 2021 Tong cong ty cô
phân Báo hiêm Petrolimex thông qua và CO hiu 1rc kê tr ngày 19/04/2021.!.
TM.DiHP
Noi nhn:

C}LT

CODONG
'II

- Các cô dông (dang trén website);
- UBCK; SGDCK TP HCM (dé báo cáo);
- HDQT, Ban TGD;
- Các Cong ty trrc thuc PJICO;
- Các phOng, Ban Tong Cong ty;
- Ltru Ban TH, VT.
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TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dc p - Tw do - Hanh phüc
Ha Nç3i, ngày 19 tháng 04 nám 2021
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BIEN BÀN
DI HQI BONG cO BONG THUNG NIEN NAM 2021 HQP TRC TUYEN BO
PHIEU DIN nY CUA TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Dai hi c6 dOng t1uring niên nam 2021 T6ng cOng ty c6 phn Báo him Petrolimex (Ma s6
doanh nghip - Giây phépthành lap và hoat dng so: 67GP/KDBH ngày 26/10/20 11 cüa Bô Tài
ChInh và các giây phép diêu chinh cüa BO Tài ChInh; Tri s& chinh tai: tang 2 1-22 Töa nhà Mipec
229 Tây Son, Bong Ba, Ha NOi) da di.rc khai mac vào hôi 8h30 ngày 19 tháng 04 nAm 2021 tai
tang 22, Tôa nhà, 229 Tây Son, BOng Ba, Ha NOi.
A. Thành phn tham dtr Pal hi:

1.Các Thành viên I-Ii dng quãn trj, Ban Tng Giám d6c và các C6 dông/dai din C6 dông tharn 6:
dm trijc tuyên.
2. Khách m&i:
* Dai din länh dao Tp doàn Xang dâu Vit Nam;
* Di din Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam.
B. Din bin Di hi:
I. Báo cáo kim tra xác nhn tir cách c dông: Ba Trjnh Thj Qu'nh Humig - Tru&ng Ban
Kiêm tra xác nhn ti.r each cô dông báo cáo két qua Kiêm tra xác nhn tix cách c dông vào hôi
8h30nhtrsau:
1.Tng s6 c phn ph6 thông dang hru hành cUa Tng cong ty c phAn Bào him Petrolimex là:
88.7 17.773 CO phân. Tong so cô dong duçic mcxi dir hQp là: 1.870 cô dOng (tucing (mg 100%) cô
dông, di din cho 88.717.773 cô phân có quyên biêu quyêt (theo danh sách cô dông duçic Trung
tam kru k chôt ngày 22/03/202 1).
2. T6ng s c6 dông, dai din c6 dông tham dir di hOi là 28 ngumi.
3. Tng S6 c6 phAn cüa các c6 dOng và dai din c6 dOng tham digr Dti hi là 63.486.190 c phn
chim 71.56% t6ng s6 c6 phn có quyn biu quyt cüa T6ng Cong ty c6 phân Bão hirn
Petrolimex.
Doanh nghip s6 59/2020/QH14, DHDCD thung niên T6ng
Can c(r Khoán 1, Diu 145
cong ty cô phân Bão hiêm Petrolimex näm 2021 hQ trrc tuyên là hqp pháp, hqp l và âü diêu
kin dê tiên hành. Các cô dông tham dr có quyên biêu quyêt theo so cô phân s h&u và dai din
s&hOu.
Lust

1

II. Ni dung Diii hi:
1. Phn thu tile Di hi:
1.1 Chü t9a gii thiu thinh phân Ban Thu k; Ban Kiêm phiêu biêu quyêt.
1.2 Dai hi biêu quyét thông qua: Ban thu k; Thinh phân Ban kim phiêu biêu quyêt; Chuong
trinh dai hi; Quy ché di hOi vi t 1 nhu sau:

Tng S6 c6 phAn biu
quyêt "Tan thành"
Ni dung biu
quyet

Biêu quyt thông
qua Banthuk?
2
3

Biu quy& thông
qua Ban kiem phieu
Biu quyt thông
qua Chuang trinh
dai hi
Quy ch t6 chCrc '
hi

T6ng SO Co
phAn tham
gia ...ieu
quyet

TS' 1 %
trên
Tong so
C6 phn
tham
gia biu
quyêt

Tngs c phAn
biu quyêt
"Không tan
thành"
T' 1
% trén
So C6
Tong so
phan
c6 phn
.'
bieu
tham
quyet
gia biu
quyet

Ni dung
biu quy&
duçic thông
qua/không
thông qua

62,794,045

62,794,045

100

0

0

Thông qua

62,794,045

62,794,045

100

0

0

Thông qua

62,794,045

62,794,045

100

0

0

Thông qua

62,794,045

62,794,045

100

0

0

Thông qua

2. Hi ding quãn trl trInh bay các báo cIo, t.r trInh ti Di hi:
2.1 Báo cáo k& qua kinh doanh cüa T6ng giám d6c T6ng cong ty tai Dai hi dng C6 dông
thuôrng niên nim 2021;
2.2 T? trmnh báo cáo tii chInh hçip nht näm 2020 cüa T6ng cong ty dA dirqc kim toán;
2.3 Báo cáo kt qua hoat dng cüa Hi d6ng quin trj nàm 2020 vI djnh huâng nAm 2021 cüa
lông cong ty;
2.4 Báo cáo hot dng cüa Ban Kim toán ni b tai DHDCD thuông niên näm 2021;
2.5 Tx trInh lua chn dtn vi kim toán Báo cáo lii chInh näm 2021;
2.6 Th trInh phtrcmg an phân ph6i icr1 nhun sau thud näm 2020 vi mt s6 chi tiêu k hoch
2021
2.7 Báo cáo quyt toán QTL, this lao cho các thành vién HDQT T6ng cong ty c6 ph&n Bio
hiEm Petrolimex nAm 2020;

2

2.8 T& trInh phtrnng an chi trã tin 1ung, thi lao cüa các thành viên HDQT T6ng cong ty c6
phAn bão him Petrolirnex nAm 2021;
2.9. T trInh thông qua ni dung si'ra di, b sung Diêu lé Tong cong ty cô phân hão hiêm
Petrolimex;
2.10. Tar trInh thông qua ni dung sra dii, bó sung Quy ch ni b
phn bão him Petrolimex;

ye

quãn trj Tong cong ty c6

2.11. T trInh thông qua ni dung sCra di. b sung Quy ch hoat dtng cüa Hi dng quãn trj
T6ng cong ty c phn bão him Petrolimex
3. Doàn Chü tich diu hành Dai hi trao dôi, thäo lun cãc ni dung clu'qc d cp ti Di
hi.
Co 04 câu hOi cüa c6 dong và dà dt.rçic Chü t9a

[)ii

hi ira kri, giái dap tr1rc tip ti Di hi.

4. Biu quyt thông qua các ni dung Di hi:
Ong TrAn Ngc NAm ly kin biu quyt cUa Dai Hi v các Báo cáo và Ti trInh tti Dti hi,
Trixông Ban kim phiêu biêu quyêt cong bô kêt qua biu quy& nhu sau:
Tngs C6 phn biu
quyêt 'Tán thành"

NOi dung biu
quyet

Tong SO CO
phãn tham
gia biu
quyet

SO c6 phn
biu quy&

2

T
% trèn
T6n
s6 cô
phn

tham
gia
bi6u
quy&

Tôngsôcô
phn biu quyt
"Khong tan
thành"
T' Iê
%
trén
So cO TOng
phn
sO cO
biu
phn
quyt
tham
gia
biéu
quyét

.
.
Tông ,sô cô phán biêu
quy& "Không có '
kiEn"
TY Ic
% trén
Tøn
SO cO phan
biéu quyt

SOCO

Ni dune
biu quyêt
duçc .
thông
qua/khôn0
thông qu

gia
b16u
quyt

Báo cáo cüa TOng
giám dôc TOng
Cong ty 10i DHDCD
2021

80,064.161

80,046,561

99.98

0

0

17,600

0.02

Thôn
qua

Báo cáo kEt qua
hoat dông cua
HDQTnArn2O2O
và djnh htrang k
hoach 2021

80,064,161

80,045,556

99.98

0

0

18,605

0.02

Thôn .
qua

Báo cáo cüa Ban
ki6m toán ni bO tai
DHDCDthu&ng
niên nãm 2021

80,064,l61

80,047,928

99.98

0

0

16,233

0.02

Thông
qua

T& trinh phê duyt
báo cáo tài
chInh nm 2020 da
ducrc kiêrn toán

80,064,161

80,064,161

100

0

0

0

0

Thông
qa

3

T& trinh phtrcmg an
phân phi Iqi nhuân
nàrn 2020 và môt so
chi tiéu chinh ké
hoach kinh doanh
nam 2021

80,064,161

80,064,161

100

0

0

0
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Báo cáo quy& toán
QTL vá thu lao cüa
các thánhvién
HDQT lông cong
ty Co phãn báo hiêm
Petrolimex näm
2020

80,064,161

80,064,161

100

0

0

0

0

Thông
qua

7

T& trinh phuoiig an
trã krcmg, thu lao
cho các thnh viên
HDQT lông cOng
ty närn 2021

80,064,161

80,064,161

100

0

0

0

0

Thông
qua

8

Ta trinh I,ia chQn
din vi kiérn toán
báo cáo tài chinh
nãm 2021

80,064,161

100

0

0

0

0

Thông
qua
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Ta trinh thông qua
ni dung scra dôi,
bO sung Diéu l
lông cong ty Co
phân báo hiérn
Petrol irnex

80,047,934

99.98

0

0

16,227

0.02

10

Th trinh thông qua
nidungsCradôi,
bô sung Quy ché
ni bi v quan tn
lông cOng ty cô
phân bão hiém
Petrol imex

80,045,556

80,029,329

99.98

0

0

16,227

0.02

II

T trinh thông qua
ni dung stra dOi.
bô sung Quy ché
hoat dng cUa Hi
dông quãn trl lông
cong ty Co phân bào
hiëm Petrolimex

80,064,161

80,047,934

99.98

0

0

16,227

0.02

80,064,161

80,064,161

Thông
qua

III. ThU tiic Kt thUc Di hi dng di dông thirông niên näm 2021
* Ong Hoàng ThE Vinh. Truâng ban Tht.r k Dai hi trInh bay dir thão Biên ban vã Dir tháo Ngh
quy& Dui hi dông cô dong thtthng niên näm 2021.
4

* Ong TrAn NgQc Närn mi các c dông biu quyt v dir thào Bién bàn, Nghj quyt DHDCD
thung niên näm 2021.
Tngsi C6
T6ng S6 c6 phAn biu phn biêu quyêt
"Không tan
quyêt "Tan thânh"
Ni dung
thanh"
biêu quyêt
Tong s6 c6
T1%
Ty' 1 %
duoc
phân tham
trên
So
trên
Ni dung biu quyt
STT
thông
gia biu
CO
lông so
T6ng sO
qu/thong
quyEt
S6 c6 phAn
c6 phn phAn C6 phAn
thông qua
biu quyt
tham gia biu tham gia
biu
quyt
biu
quyt
quyêt
Thông qua Biên bàn
Thông qua
64,271,437
64,271,437
0
0
100
DHDCD thi.r?rng niên
2021
Thông qua Nghj quyt
100
Thông qua
64,271,437
64,271,437
0
0
DHDCD thi.räng niên
2
2021
Biên bàn và Ngh quy& Di hi d6ng c6 dong thi.thng niên nAm 2021 nay duçc Thu k Dai hi
ghi Ii dày dU. trung thiic.
Buôi hp kt thic lüc 11 gRi 40 phüt cüng ngày.
Doàn Chü tch
Chü tça

Ong TrAn Ngçc Näm

Ong Dào Nam I-Iài
Ban Thirky

Ong Nguyn Hoang Long

Ong oàng Th Vinh

Ba Nguyn Thj Ng9c BIch
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