
TONG CONG TYCOPHANBAOHIEM CQNGHOA xA HQICHU NGHIAVLTNAM 
PETROLIMEX Dc 1p -  Tir do -  Hanh phñc 

HàN5i, ngày 24 ththig 09 nám 2021 

CONG BO THÔNG TIN 

(V/v Ngh quyet cua HDQT) 

Kfnh gui: - Uy Ban Chü'ng khoán Nhà nu*c 

- S& giao djch Chfrng kboán TP H ChI Minh 

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

- Ma Chirng khoãn: PGI 

- Dja chi tri sâ chInh: Tang 2 1,22- TOa nhà Mipec, 229 Tây San, Dng Da, Ha NOi 

- Din thoi: 0243.77608 67 Fax: 0243.7760868 

- Ngi.rOi duçic üy quyn CBTT: Ong Trn Anh Tun 

- Chrc vi1: PhO Tng giám dc 

- Ni dung cong b thông tin: Nghj quyt cUa HDQT v phixang an phát hành c phiu 
thuâng dê tang von diêu l va diêu chinh phiiang an chi trã cô trc näm 2021 

Thông tin nay dã duc cong b6 trên website cüa PJICO theo di.rng dan: 

https ://www.pj ico. com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thon-tin-cho-co-dong  

Tôi cam k& cãc thông tin cOng b duOi day là dung sr that và hoàn toàn chju trách nhim 
truOc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä cOng b&I. 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO 1-ilEM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIAVIF NAM 
PETROLIMEX Dc 1p - Tuy do - Hinh phñc 

S: 2 1/202 1/PJICO/NQ-HDQT Ha NQi, ngày 24 tháng 09 nám 2021 

PG IN5LIRANCE 

NGH QUYET 

V Phucrng an phát hành c phiu thuâng d tang vn diu 1 tir ngun thng dir vn và diu 
chinh phucmg an chi trã cô tirc näm 2021 

HQI BONG QUAN TR! TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can cur Lust  Doanh nghip sé 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Can cur Lust  Chirng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/20 19; 

Can cur Lust Kinh doanh báo him, Nghj djnh và Thông tu huàng dn cüa B Tài 
chInh; 

Can cur giy phép thành 1p và hot dng s 67/GPKDBFT ngày 26/10/20 11 và các GiAy 
phép diu chirih cüa B Tài Chinh; 

Can cCr Diu 1 Tng cong ty c phAn bào him Petrolimex cIa duçic Di hi dng 
c dong thông qua ngày 19/04/202 1; 

Can cur Quy ch hot dng cüa Hi dng quãn tr Tng cong ty c phn báo him 
Petrolimex (Ban hành kern theo Quyt djnh s 32/2021/PJICO/QD-HDQT ngày 
08/06/202 1 cüa HOi  dng quãn trj); 

Can cü Nghj quy& s 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19/04/202 1 cüa Di hi 
dong cO dông; 

Can cir Tng hp Phiu kin cüa các thành viên HOi  dng quán trj ti van bàn s 
52/202 1/PJICO/CV-HDQT ngày 20/09/2021, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua "Phurng an phát hành c phiu thirrng d tang von diêu 1 tr 
ngun thng dir v6n và diu chinh phuing an chi trã c turc nam 2021" theo d nghj cüa 
Tng Giám d6c ti T& trInh s 2307/PJICO-TTr-TGD ngày 24/08/2021 v "Phucmg an 
phát hành c phiu thir&ng d tang vn diu 1 tir ngun thng dir vn và diu chinh 
phtnrng an chi trã c tcrc nam 2021". Theo dO: 

1.1. Phát hành c phiu thurng d tang v6n diu 1 tr ngun qu thng dir vn C6 
phn: 

- Ten c6 phiu: T6ng Cong ty c6 phAn Bão him Petrolimex 

- Ma c6 phiu: PGI. Mnh giá: 10.000 d6ng!c6 phAn. 



- Loi c phAn: Ph thông 

- Di tuqng: Phát hành c phiu thuông cho c dông hin httu (C dông có ten 
trong danh sách c dông tii th?yi diem chôt danh sách phân bô quyên) dé tAng von cô 
phân tü nguôn von chU si hthi. 

- T l th?c hin: 100:25 (C dông sâ hth.i 100 c phAn hin hthi dixçic quyên nhân 
25 c phân mâi). 

- S lucing c phiu phát hành: 22.179.443 c phn tucing duing 221.794.430.000 
dong. 

- Nguôn vn thirc hin là ngun thng du vn c phn. 

- Phrcing an si:r diing v6n sau dçit phát hành: B sung vn diu 1, tang cithng nAng 
1irc tài chInh cüa PJICO. 

- Quy djnh v h?n  ch chuyn nhuçing: C phiEu thuing là c phn ph thông phát 
hành cho cô dông hin hUu theo t l và không bj hn chê chuyên nhucmg. 

- Thii gian th?c hin: Trong nAm 2021. 

- Phucmg an xir l phn lé c ph.n, c phiu lé (nu cO): Phn lé c phAn phát sinh 
(phân thp phAn phát sinh) do lam trôn khi chia thuâng cô phiêu theo t l së duçic hUy 
bô coi nhu không phát hành. Co phiêu lé phát sinh do gp cAc phân lé cô phân së duçic 
hüy bO, coi nhtr không phát hành. 

1.2. Mirc chi trA c ttrc nAm 2021: 5% bang tin mt (sau khi dA thirc hin tang 
von diêu l bang phát hành c phiêu thithng cho cô dông hin hUu). 

(Chi tiet theo To' trinh s 2307/PJICO-TTr-TGD ngày 24/ 08/202 1 cia Tdng Giám dO'c). 

Diu 2. V vic t chirc thy r kin c dông bang vAn bàn: 

2.1. TrInh Dti hOi  dng c dông bang th thirc thy kin c dông btng vAn bàn, 
d thông qua thijc hin "Phucing An phát hành c phiu ththng d tang vn diu l tü 
ngun thong du vn và diu chinh phung An chi trA c tcrc nAm 2021". Tin d thyi gian 
t6 chirc thirc hin nhu sau: 

- NgAy ch& danh sAch c dOng d thy kin bang van bàn: 15/10/202 1. 

- PJICO th?c hin gri phiu lAy kin c dông ngay sau khi nhn duqc danh sAch 
cht c dông ngây 15/10/2021 tir Trung tam luu k chirng khoAn Vit Nam; 

- Thi hn cu6i cUng c dông gui trA liii Phiu thy kin v den PJICO là 1 7h00 

ngày 01/11/2021; 

- Thii gian t chirc kim phiu thy kin: 17h15 ngAy 01/11/2021. 

2.2. Thông qua cAc tài lieu trInh Di hi dng c dông bang th thirc lay kiên cô 

dong bang vAn bàn bao g6m: 

- Ta trinh Di hi dng c dong "Phung an phAt bath c phiu thu&ng d tang 
vé,n diu I t1r ngun thtng du vn và diu chinh phixng an chi trã c ti.rc nAm 2021" (To' 

trInh và Phiwng On dInh kern); 
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- Phiu 1y kin c dông bang van ban. M%lc dIch: trInh Dai  hi dng c dông 

xem xét thông qua "Phuong an phát hành c phiu thithng d tang vn diu 1 ti'r ngun 
thng du vn và diu chinh phucing an chi trá c tirc nãm 2021" (dInh kèm); 

- Du tháo Nghj quyt Dti hi dng c dông (dInh kern). 

2.3. Thông qua thành phn Ban Kim phiu, nguxi giám sat kim phiu lAy kin 

c6 dong bang van ban: 

- Ong TrAn Ngoc NAm - Chü tjch HDQT: Truâng Ban Kim phiu; 

- Ong Dào Nam Hal - Thành viên HDQT, T6ng Giãm dc: Thành viên; 

- Ba Trjnh Thj Qu'nh Huorng  - Thành viên dOe  1p FIDQT: Thành viên; 

- Ong TrAn Anh TuAn - PhO Tng Giám dc: Thàth viên; 

- Ong Hoang Th Vinh - Truâng Ban Tng hqp: Thành viên; 

- Ba Nguyn Thj Ngc BIch - Phó Trung Ban Tng hcip: Thu k; 

- Ba Pham Thj Nucmg - Phó tru&ng Ban Kim toán nOi bO: Ngi.thi ching kin, 
giãm sat; 

- Ba Ha Kim Anh — Trtthng PhOng Tng hçip, phii trách Bô phn pháp ch: Ngui 
chrng kin, giám sat. 

Diu 3. Giao chü tjch HDQT chi do ti chüc th%rc hin các nOi  dung trén day dam 
bâo tuân thu theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut và cüa Tng Cong ty. 

Diu 4. Các Thành viên HDQT; Tng Giám dc; các Ban thuOc HDQT; K toán 
tru&ng; Giám dc các dcm vj; các t chirc, Ca nhân lien quan chju trách nhim thi hãnh 
Quyt nghj nay. 

Nghj quy& có hiu lrc tir ngãy k .1. 

TM.HI DONGQUANTRI 
CH 

No'i nhân: 
- Nhis Diu 4; 
- Tp doàn XDVN; 
- LLru Ban TH, VT. 
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