TONG CONG TY CO PHAN BAO HLEi\'l
PETROLIMEX

CONG HOA xA HQI CHU NGHIAVIF NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc
Ha Nói, ngày 22 tháng 03 nàm 2022
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CONG BO THONG TIN BAT THIXO'NG
KInh gfri: - Sô giao dch Chung khoán Tp. Ho ChI Minh
1.Ten T chrc: Tng cong ty c phn Báo him Petrolimex
- Ma Chrng khoán: PGI
- Dja chi trii sâ chInh: TAng 2 1,22 tOa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dng Da, Ha NOi
- Diên thoai: 0243.7760867

Fax: 0243.7760868

- Email: Pjico@petro1imex.com.vn
2. Ni dung thông tin cong b& Nghj quyt phiên h9p Hi dông quãn tr Ian thur 14 - bao
gm các ni dung chü yu:
- Thông qua kt qua kinh doanh 2021 tai BCTC näm 2021 dà duqc kim toán; Báo cáo cüa
Tng giám d6c v tInh hInh kinh doanh qu 1 nãm 2022;
- TMng nhAt thông qua các ni dung lien quan dn t chtrc DHDCD thu&ng niên nAm 2022;
- Thay di nguYi dai din cüa PJICO tti các Cong ty c phAn;
- Thông qua Báo cáo k& qua tái t1ic hçxp dng Tái bão him 2022; Báo cáo cüa Ban Kim
toán ni bO; Báo cáo cüa Ban T6ng hçip HDQT.
3. Thông tin nay dã dtrçic cOng b trén trang thông tin din tCr cüa T6ng cong ty vao ngày
22/03/2022 tai du?mng dan: https://www.piico.com. vn/danh-muc-ta!-chin/l-co-d0n2/thonljlin-cho-co-dong
Chüng tOi cam kt các thông tin cong b6 trén day là dung sr tht và hoàn toàn chju trách
nhirn truàc pháp lut v ni dung thông tin dã cong b&/.
NGU I-.)Tài lieu dInh kern:
- Nghj quyt 06/2022/PJ I CO-NQ- H DQT
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CONG TV CO PHAN BAO HIItM
PETROL1MEX

CQNG I-bA XA HOI CHU NGHIAVIIT NAM
Dc Jp - Tty do - Hinh phác

S6: 06 /2022/PJICO/NQ-HDQT

Ha Nói, ngày 21 tháng 03 nãm 2022

PG INSURANCE

NGH! QUYET
HQI DONG QUAN TR! TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can cCr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 näm 2020;
Can cCr Lut Kinh doanh bAo him, Nghj djnh và Thông ttr huâng dn ci:ia 13ô Tài
chInh;
Can cü giy phép thành 1p và hot dông
2011 Va các giy phép diu chinh;

s6 67/GPIKDBH ngày 26 tháng 10 riãrn

CAn cCr Diu 1 Tng cong ty c phn BAo him Petrolimex ngày 19 thang 04 nam
2021;
Can cir Quy ch hoat dng cüa Hi dng quán tn Tng cOng ty;
ccr kt 1un ti phiên hQp 1&n thtr 14 Nhirn kS' TV HDQT 2019-2024 cüa
Tng cong ty c phn BAo him Petrolimex ngày 21/03/2022,
Can

QUYET NGH!:
Diéu 1. Hôi dông quãn tr Tong cong ty c phn Báo him Petrolimex (TCTy)
thong nht:
1. Thông qua k& qua kinh doanh nàrn 2021 cüa Tng cong ty t?i Báo cáo Tài
chInh näm 2021 dA duoc kiém toán.
2. Thông qua Báo cáo cüa Tng giám d6c v tinh hinh kinh doanh Qu 1/2022 cüa
TCTy.
3. Các nOi dung 1in quan dn t chirc Di hi dng c dông thucng niên nArn
2022 (DHDCD) cüa TCTy:
3.1. TCTy t chiic DHDCD thuô'ng niên nAm 2022 theo hinh thiic hçp trrc tip.
3.2. Thông qua các tài 1iu hçp DHDCD thuing niên nAm 2022 cüa TCTy bao
gôm:
a) Chwing trInh DHDCD;
b) Du thão Quy ch lam vic DHDCD thir&ng niên nãrn 2022;
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c) Báo cao ct'ia 'lông giám dôc ti DIIDCD thmg nién 2022:
d) Báo cáo kt
hoach nãm 2022;

qua

hott dng cIa HDQT näm 202 1 và djnh huàng ké

e) Báo cáo cña Uy ban Ban Kirn toán tai DI-IDCD tluthng niên 2022;
g) Tv trinh DHDCD thông qua Báo cáo tài chInh näm 2021 dã kim toán;
phári phi lçii nhun nãm 2021
h) Th trmnh DHDCD thông qua phucmg
và môt s chi tiêu chInh kê hoach kinh doanh nàm 2022;
an

i) Báo cáo DHDCD ye vic quyét toán qu5' tiën h.rong và thu lao cUa các
thành viên HDQT nãm 2021;
k) Tar trInh DHDCD v phuong an trá hrcing, thu lao cho các Thành viên
HDQT nàm 2022;
1) Ta trinh DHDCD v 1ira chQn dan vj kim toán Báo cáo tài chInh nâm
2022;
m) Ti trInh DHDCD v viêc sra d6i Diu 1 TCTy;
n) Ta trInh DHDCD v vic min nhirn Thành viên Hi dng quán trj
nhiêm kS' 20 19-2024;
o) Ta trInh DHDCD ye Danh sách irng
quãn tr nhim k 20 19-2024.
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viên bâu Thành viên HOi dong :2-

GTCO
Trén ca
các ni dung thông nhât ye tài 1iu DHDCD t?i cuOc h9p HDQT, giao
ID H
Chü tjch HDQT t6 chirc clii do các b phn chirc nAng rà soát, hoàn thin b tài 1iu dê EROUM
cong b thông tin và trinh DHDCD thtrarng niên näm 2022 xem xét thông qua theo quy 'dnh hin hành cüa TCTy và quy djnh cUa pháp 1ut.
sa

4. Các ni dung khác:
4.1. Thay d6i Ngithi di din quân l phn vn gop cüa PJICO tôi các Cong ty c
phn:
- Cir bà Nguyn Thj Hi.rang Giang - Tng giám dc TCTy là Nguài dai din quãn
1 phân vn gOp cüa PJICO và giâi thiu d tham gia Hôi dng quán trj ti Cong ty c
phn Tp doàn Xây Ip 1 — Petrolimex và Tng cong ty c phAn Tái báo him Qu& gia
Vit Nam, thay ông Dào Nam Hài.
- Cir ông Phm Thanli Hãi — PliO Tng giám dc TCTy là Ngi.rôi di din quán 1
phn vn gop cüa PJICO ti Cong ty TN}{H Lien doanh Kho ngoi quan Xang du Van
phong, tliay bà Nguyn Th Huang Giang.

Uy quyn Chü tjch HDQT t chtrc, chi do th%rc hin các thu tic v thay d6i
Nguari di din quán 1 phn vn gop cüa PJICO tai các Cong ty c phn theo nOi dung
trên day dam bào quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
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l.2. Ihông qti Báo cáu cua 1 ôn

iáin (bc

so 65/Pi1CU/ F J1/ I (ii )!2022 iigáy

07/03/2022 "V/v: Báo Cáo ki qua tái tiic hçip dOng tái háo hem 2022.

4.3. Thông qua I3áo cáo cUa Ban Kim loan ni b ngày 14/03/2022 v "Kl qua
ho?t dng cOa Ban KTNB trong qu' 1 và k hoch cong lác qu 2 näni 2022".
4.4. Thông qua Báo cáo cia Ban Tng hçip HDQT v k& qua lhrc hin Nghj
quyl, Quyt djnh ctia Di hi dng c dông vã Hi dtng quãn trj.
Diu 2. Giao Chü tjch Hôi dng quán trj chi dao t chüc trin khai thirc hién các
ni dung trén theo quy djnh hin hãnh cüa T6ng cong ty và cüa pháp Iuãt.
Diu 3. Các Thành viên Hi ding quãn trl, Thành vién Uy ban Kim toán, Tng
giám d6c, Tnr?ng các Ban truc thuOc Hôi dng quán trj, K toán truâng, các to chiic, cá
nhAn Co lien quan chju trách nhiêrn thi hành Quyt nghj nay.
Nghj quyt nay cO hiu luc k tü ngày k.I. L
TM. HQI DONG QUAN TRj
CHU T1CH

Nci nhn:
- Nhtr Diu 3;

- UBCK, Sâ GDCK TP H Chi Minh;
- Tp doàn xang du Vit Nam;
- Ban KTNB;
-LuubanTH.
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