
TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA vir NAM 
PETROLIMEX Dc Lp - Ttr do - Hanh phüc 

HàN5i, ngcry 10 tháng 01 ran 2022 

CONG BO THÔNG TIN 

(V/v DInh chInh CBTT ti ngày 13/12/2021) 

KInh gui: - Uy Ban Chung khoán Nhà nir&c 

- Sr giao d!ch  Chtrng khoán TP H ChI Minh 

- Ten TCNY: Tang cong ty c phn Bào him petrolimex 

- Ma Chirng khoán: PGI 

- Dja chi trV sâ chInh: TAng 2 1,22- Tôa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dng Da, Ha Ni 

- Din thoi: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868 

- Ngri ducic üy quyn CBTT: Ong TrAn Anh TuAn 

- Chirc vi: Phó Tng giám dc 

- Ni dung cong b6 thông tin: DInh chInh tâi lieu COng b thông tin nghj quyt cüa HDQT 
ngày 13/12/2021, c the nhi.r sau: DInh chinh ni dung tai  khoân a, mvc  1.1 Diêu 1 —Nguôn 
von thuc hin: 

+ Ni dung tnrOc khi dInh chInh: S tin dir kin 22 1.794.430.000 dng duçxc trIch tr 
nguôn thng du von c phân ti ngày 30/06/2021 theo Báo cáo tài chInh giiia niên d nãm 
2021 da duçc kiêm toán. 

+ Ni dung sau khi dInh chInh: S6 tin dir kin 221.794.430.000 dng duqc trIch tr 
nguOn thng du von cô phân trên Báo cáo tài chInh k' gân nhât thrc kiêm toán bâi tO chüc 
kiém toán duc chap thun. 

+ Các ni dung khác &rçlc giU nguyen, không thay di. 

Thông tin nay dâ dtrqc cong b6 trên website cüa PJICO theo dixäng dAn: 

https://www.piico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-don/thong-tin-cho-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cOng b duOi day là dung sir tht và hoàn toàn chju trách nhim 
trirOc pháp lust ye nOi  dung các thông tin dã cong 

Noi nhn: 

- Nhutrên 
- Lu-uBTH 
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TONG CONG TV CO P1 IAN BA() JIJEM CQNG UOA XA 1-IQI (IIU NGHIA\WI' NAM 

PETROLIMEX flc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

So: 24/202 1/PJICO-NQ-1-IDQT Ha N5i, ngày 13 iháng 12 nám 2021 

PG INSURANCE 

NGHI QUYET 
Y vic: Thông qua viéc trin khai "Phucrng an phát hành c phiéu thuâng 

dé tAng von diêu 1 t& nguôn thang du von vA diêu chinh phuang an chi trã cô t1rc nAm 2021" 

HQI BONG QUAN TR TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

CAn cü Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

CAn c(i Lut Chng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

CAn cCr Lut Kinh doanh báo him s6 2412000/QH 10 ngày 09/12/2000, Lut sra di, 
bô sung mt so diêu cüa Lut Kinh doanh bAo hiêm so 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và 
các vAn bàn hrâng dn thi hành; 

CAn cr Nghj dnh s6 155/20201ND-CP ngày 31/12/2020 quy djnh chi ti& thi hành 
mt so diêu cUa Lut Chüng khoán; 

CAn cr giy phép thành 1p và hoat dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/201 1 và 
giây phép diêu chinh cüa B Tài chInh; 

CAn cir Diu l Tang cong ty c phn bAo him Petrolimex dA &rqc Di hi dông C6 
dông thông qua ngAy 19/04/2021; 

CAn ct Nghj quyt Di hOi  d6ng C6 dOng bAt thu?mg s6 02/2021/PJICO-NQ-DHDCD 
ngày 03/12/2021 cüa T6ng Cong ty c6 phn Bão him Petrolimex, 

CAn cCr t6ng hcip kin cac ThAnh viên HDQT ti vAn bàn s6 60/2 02 1IPJICO/CV-
HDQT ngày 06/12/202 1, 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Hi d6ng quãn fri th6ng nhAt: 

1. Thông qua vic trin khai "Phiroiig an phát hành c6 phiu thirOng d tang v6n 
diu I tu ngu6n thing dir v611 và diu chinh phiroiig an chi trã C6 tirc nAm 2021" theo 
nOi dung dA duçic thông qua ti Nghj quyt s6 02/202 IIPJICO-NQ-DHDCD ngày 03/12/2021 
cUa Di hOi  d6ng c6 dông bAt thu?ing nAm 2021 T6ng Cong ty c6 phn Bào hiêm Petrolimex, 
cij th nhu sau: 

1.1. Phirong an phát hành c6 phiu thirOng d tang v6n diu I tu ngu6n thang 
dir v6n: 

a. Phirong an phát hành: 
- Ten c6 phiu: C6 phiu T6ng cong ty c6 phAn BAo him Petrolimex. 

. - MA co phieu: PG! 
- Loi chCrng khoán phát hAnh: C6 phAn ph6 thông. 



- Miih giá cô phãn: 1 0.000 dông/cô phñn. 
- S lucrng c phn phô thông dâ phát hành: 88.7 17.773 cô phân. 
- S6 luqng ci phn phô thông clang kru hành: 88.7 17.773 cô phãn. 
- S lucing c phiu qu: 0 c phAn. 
- So luçing chtrng khoán du kin phát hành: 22.179.443 cô phn (arcing di.rcmg 25% 

tng s6 luçing c phân clang liru hành) 
- Tng giá trj phát hânh theo ménh giá: 221.794.430.000 dng (hai tram hai mwii 

m& t' bay tram chin mi.rcii tu triu b6n tram ba mwii nghin dng) 
- Vn diu 1 dr kin sau phát hành: 1.108.972.160.000 dông (mot  nghmn mt tram 

Iinh tam t chin trAm bay mimi hai triu mt trAm sáu mimi nghIn dng) 
- D6i ttrçrng và hInh thirc phát hành: Phát hânh c phiu thuàng cho cô dông hin 

htu (C6 dông có ten trong danh sách C6 dông tai  th?ji dim ch6t danh sách phãn b6 quyen) 
d tAng v6n diu lê tir ngu6n v6n chü s& hCu. 

- T' 1 thirc hin: 100 : 25 (c6 dong so hOu 100 c6 phn hiên hu ducic quyn nhn 
25c6phAnmOi). 

- Phi.nmg an sCr diing v6n sau dcit phát hành: B6 sung von diéu 1, tang cträng nang 
lrc tài chInh cüa PJICO. 

- Ngu6n v6n thrc hin: s6 tin di kin 22 1.794.430.000 d6ng dtrçic trIch tü ngu6n 
thng du v6n c6 phAn trên Báo cáo tài chInh kS'  gn nht duçic kim toán bOi t6 chrc kim 
toán di.rçrc chAp thun. 

. S S S 

- Han  che chuyen nhi.rcing: Co phieu thucing la co phan pho thong phát hanh cho 
dông hin hCru theo t 1 và không bj han  ch chuyn nhtrcing TOt49 

- Thai gian thrc hin phát hành: Sau khi duqc chAp thun cüa cci quan quãn 1 Nh 
nuOc Co thAm quyn. Dr kin trong Qu 1/2022. ROUME 

- Phucing an xCr 1 phAn c6 phn, c6 phiu lé (nu có): Phân lê c6 phAn phát sin1i_. 
(phAn thp phân phát sinh) do lam trOn khi chia thuOng c6 phiu theo t 1 s duçvc hüy 
coi nhu không phát hãnh. C6 phiu lé phát sinh do gp các phAn lé c6 phAn s thrçic hüy bO, 
coi nhu không phát hành 

Vi diii: C6 dông A sO hthi 110 C6 ph.n, C6 dông A duçrc nhn 110*25/100=27,5  (c6 
phAn), s6 C6 phAn dUçYC nhn theo nguyen tc lam trOn xu6ng là 27 c6 phAn, phAn lé 0,5 C6 
phAn së duçic hüy bO coi nhu không phát hành. C6 phAn lé phát sinh do gOp  phAn le các c6 
phAn nhu nêu trên sê di.rçic hüy bO, coi nhu không phát hành. 

- Dir kin thay d61 v cci cAn c6 dong: Do day là dçrt phát hành c6 phiu thuOng theo 
t 1 d tang v6n c6 phAn t& ngu6n v6n chü sO hUu nên không lam thay d6i v cci cAu c6 
dOng sau dçrt phát hành. 

b. Liru ky b6 sung và däng k niêm yt b6 sung: 
Sau khi hoãn thành dçrt phát hành C6 phiu cho d6i tuclng duçc huOng, toàn bO s6 C6 

phiu phát hãnh them cUa T6ng cOng ty C6 phAn Báo him Petrolimex s duçrc hru k) b6 
sung tai  Trung tam liru k Chüng khoán Vit Nam và dang k niêm y& b6 sung ti SO Giao 
dch ChCing khoán Thành ph6 H6 ChI Minh. 
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1.2. Müc chi Ira cô tue iiain 2021: 5% bang tién rnt (san khi d thrc hin phãt hanh 

co p1iiu thuâng cho c dong hin hCru d tang vn diu I tir nguôn thng du von). 
(Clii tiet theo p/nrang an dâ dwçrc DHDC'D thông qua) 

2. fly quyn cho Tng Giám dc thrc hin các thu tic theo quy djnh hin hành cia 
pháp Iut dE trin khai phumg an phát hành c phiu thuâng tang v6n diêu 1 tir nguôn 
thng dis vn t1i dim 1.1 Diu 1 trên day, bao gôm nhung khOng giâi hin cong vic: 

- Xin chAp thun cüa BO Tài chmnh v vic phát hành c phiu thuâng tang vn Diêu 
I tir ngun thong du vn c phAn cüa Doanh nghip kinh doanh bâo him; 

- Báo cáo fly Ban chirng khoán nhà nuâc vic phát hành c phiu thuâng d tang 
v6n Diu 1 tr ngun thng du vn v phAn; 

- Dang k b sung tai Trung tam km k2 ching khoán Vit Nam và niêm yEt b sung 
so cO phiêu phát hành them trén Sâ Giao djch Chcrng khoán TP. Ho ChI Minh; 

- Dang k tang v6n diEu 1 theo dung s c phiEu thi.râng thrc tE tang them theo quy 
djnh cCia pháp lut; 

- Bao cáo kEt qua thirc hin theo yêu cu cCia ca quan quãn 1 Nhà rniàc sau khi hoàn 
thành triên khai phuong an (nêu có). 

Diu 2. Giao Chü tjch Hi dSng quãn trj Tng Cong ty chi d?o  t chirc, triEn khai thirc 
hin các nOi  dung trén theo quy djnh hin hành. 

Diu 3. Các thành viên HDQT; Tng Giám d,c; các Ban thuc Hi dng quãn trj; KE 
toán tniâng; Giám d6c Cong ty tric thuOc; Các Phông, Ban thuc Van phông Tng COng ty; 

Các t chrc, cá nhãn lien quan thuc Tng cong ty chju trách nhim thi hành QuyEt nghj nay 

Nghj quyEt nay có hiu lc kE tr ngày k. 

Nri nhn: TM. - G QUAN TRI 
-UBCK,SâGDCKTPHChIMinh; H 
- Tp doàn XDVN; 
- Các Thành vién HDQT; 
- Uy Ban kim toán; 
- TGD; 
-Ban KTNB; 
- Liru BanTH, VT. 

Trn Ng9c NAm 
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