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DI HQI DONG CO DONG CONG HOA xA HQJ CHU NG}A VJT NAM 

TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

S6: 02/2020/PJICO-NQ-DHDCD 
Ha Nç5i, ngày 08 tháng 06 nthn 2020 

PG INSURANCE 

Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

NGH! QUYET 
D1 HOT  DONG cO DONG THUONG MEN NAM 2020 

TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIIVX (PJICO) 

Can cr Lut Kinh doanh Bâo him s 24/2000/QH10 ngãy 09/12/2000 và Luat sàa d6i, 
sung mt s diu cüa Lut Khih doarth Bào hiêm so 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

Can cr Lut Doanh nghip so 68/2014/QHI3 ngày 26/1112014; 

Can c Diu 1 TOng cong ty CO phn Báo hiOm Petrolirnex dirge Dal  hi dOng cO dOn 
thông qua ngày 20/04/2018; 

Can dr các Báo cáo và Th trInh tai Ei hOi  dng CO dOng thi.ring niên näm 2020 cüa H 
dOng quãn trj, Tong Giám dOe, Thàrth viên dc 1p HDQT; 

Can c1r ni dung, chu'ang trInh h9p Daf hOi dng CO dOng thtthng niën näm 2020 cUa 
TOng Cong ty Co phn Báo hiêrn Petrolimex; 

Can cir Biên ban hçp Dai  hi dOng cO dông th.rng niên nam 2020 TOng cong ty CO phn 
báo hiêrn Petrolirnex, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Dai  hi dOng cO dong thithng niên nám 2020 TOng Cong ty cO phn Báo hiOm 
Petrolimex nht tn thông qua: 

1. Báo cáo ci'ia TOng Giám dOc tai Di hi dOng cO dông thixng niên näm 2020 ('chi tiètt 
dinh kèin). Trong do, kOt qua thrc hin k hoach kinh doanh na.m 2019 và KO hoach nàrn 2020 
cüa TOng cong ty CO phn bão him Petrolimex, vo'i rnit sO chi tiêu cc ban sau: 

STT Chi lieu Vi 

trnh 
Thrc hin 
nàm 2019 

K hoach 
nàm 2020 

1 TOngdoanhthu T'dOng 3.665 3.468 

Trong dO Doanh thu bão him gôc T' dông 3.048 2.901,5 

2 Lgi nhun trixàc thu T' dOng 200,6 180,8 

3 Mcchiac6tic % 13% 12% 

(Khong bao gain tàu cá theo ND67/CP) 

côwkri 

PEThO 

G 



Trân Ngçc Nám 

2. Báo cáo tài chInh nthn 2019 cüa Thng cong ty c ph.n Bào hi&n Petrolimex d di.rqc 
kim toán bii COng ty TNT-IH Deloitte Vit Nam (c/il tilt c'llnh kern,); 

3. Báo cáo kt qua hoat dng cüa FIDQT nm 2019 và dnh hung k hoach 2020 
('clii tiêt dInh kern,). 

4. Báo cáo cüa Ban Kim toán ni b t?i  Di hi d6ng c6 dOng thung nién nm 2020 
('chi tilt dinh kern,); 

5. Th trInh lra chQn Dan vj kim toán Báo cáo Tài chInh Tang cong ty c ph&n Bào 
him Petrolimex nárn 2020 ('chi tjlt dInh kern,); 

6. TO trinh Phuang an phân ph& lçii nhu.n nãm 2019 và các chi tiêu ké hoach nãm 2020 
(chi tiét dmnh kern); 

7. Th trInh v vic Quyt toán qu tin hrang và thti lao cüa các thành viên HGi  ding 
quán tr nm 2019 (chi tiét mnh kern;) 

8. T& trinh v Phu'o'ng an chi trá tin h.rang, thu lao cho các thãnh vin HQi ding quan 
tij Tong cong ty nàm 2020 (clii tiêt dInh kern); 

9. T trinh nài room- NAng t l s& hUu cüa Nhà d.0 tt.r nuàc ngoài; 

10. T? trInh min nhim Thành viên HOi  dng quãn trj nhim kS'  TV HDQT 20 19-2024 
(chi tiêt din/i kern); 

11. Danh sách ing cr viên bu TV HDQT nhim k TV HDQT 2019-2024 ci'ia TCTy 
(chi tiét dlnh kern). 

12. Kt qua bu Thãnh viOn Hi dng quán ti nhim k' TV HDQT 20 19-2024 kein\ 

thea Biên ban bdu cz và cthc tài 1iu lien quan,): '..'fHAt ° 
M * 

Các Ong/Bâ dã triing cfr: - Ong Lee, Jae Hoon; MEX 
- Ba Tnrcing Diu Linh. 

Diu 2. T chirc thirc hiên: 

- Ei hi dng c dOng u)) quyn cho HQI ding quân tr Tang cong ty c6 phn Bão him 
Petroliinex trin khai các ni dung dixçc Dai  hQi dng c dOng thông qua tai  Ngh quyêt nay Va 

tin hânh các thi tVc  cAn thiêt d thrc hin theo dung quy djnh cüa pháp lut và Diu I Tng 
cong ty. 

- Di hi dng c dOng giao Hi dng quãn trj Tang cOng ty ph duyt k hoch kinh 
doanh, k hoach tài chinh ci th nàm 2020 trén Ca S& các chi tiu k hoch ca bàn nêu tai Miic 
I DiAu 1 Nghj Quyt nay. 

- Ngh quy& nay dâ thrçc Dai  hi dng e dông thu&ng nin näm 2020 Tng cong ty c 
phân Báo hiêm Petrolirnex thông qua và co hiGu lrc kO tfr ngà S 06/2020.!. 

TM. •u. \OONG 
Noinhcin: 
- Các c dOng (dang trên website); 
- UBCK; SGDCK TP HCM (dO báo cáo); 
- HDQT, Ban TGf; 
- Các COng ty trrc thuc PJ!CO; 
- Các phOng, Ban Tong COng ty; 
- Luu Ban TH, VT. 
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DAI HOT BONG CO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX Dc Jp  - T do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày 08 tháng 06 nam 2020 
PG INSURANCE 

BIN BÀN 
BJ HQI BONG CO BONG TIIUONG NIEN NAM 2020 HQP TRIJC TUYEN BO 

PHJEU BIEN T! CUA TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Dai hi c dOng thrng nin näm 2020 Tng cOng ty c phn Bão hi&n Petrolimex (Ma 
sO doanh nghip - Giày phép thAnh 1p và hot dng so: 67GPIKDBH ngày 26/10/2011 cüa B 
Tài Chmnh và các giây phép diêu chlnh cüa B Tài Chmnh; Tri si chinh ti: tang 2 1-22 TOa nhà 
Mipec 229 Tây Scm, Bong Ba, Ha Ni) da dtzçic khai rnc vâo hôi 8h30 ngày 08 tháng 06 nãm 
2020 t.i tang 22, Tôa nhà, 229 Tây Scm, Bong Ba, Ha Ni. 

A. Thành phn tham diiDi  hi: 

1. Các Thành viên Hi dng quãn trj, Ban T6ng Giám dc vâ các c dông/di din c 
dOng tham dr trrc tuyën. 

2. Khách môi: 
* Dai din lanh do Tp doàn Xang dAu Vit Nam; 
* Di din Cong ty TNIHH Deloitte Vit Narn. 

B. Din bin Bi hi: 
I. Báo cáo kim tra xác nhn tir cách c dông: Ba Trnh Th Qu5'nh Huong - Trir&ng 

Ban Kiêm tra xác nh.n tu each cO dOng báo cáo kt qua Kim tra xác nhn tix each cô dOng vào 
hi 8h30 nhu sau: 

1. Tng s c phn ph thông dang luu hành cia Tng cOng ty c ph.n Bào hiEm 
Petrolimex là: 88.717.773 cô phân. Tong so c dOng duqc m&i dr hQp là: 1.890 c dông 
(tixong rng 100%) cô dOng, dai  din cho 88.717.773 cO phãn có quyên biêu quyêt (theo danh 
sáeh c dông &rçlc Trung tam luii k' chôt ngày 13/05/2020). 

2. Tang S6 c6 dOng, di din C6 dOng tham dir di hi là 38 ngtthi. 
3 Tong sO Co phân cua cac c dOng va dai diên CO dông tham du Dai hôi là 75 538 298 

cO phn chiêm 85,14% tOng so c6 phãn có quyn biêu quyêt cüa Tong cOng ty cO phn Bào 
hiêm Petrolimex. 

CAn cr Khoãn 1, Diu 141 Lut Doanh nghip 2014 Va Khoán I Diu 18 Diu 1 

Tng cong ty c phAn Bào him Petrolirnex thông qua ngày 20/04/2018; DHDCD 
thirng niên TOng cOng ty CO phân Bão hiëm Petrolimex näm 2020 hQp trirc tuyn là hqppháp, 
hqp l và dü diêu kin dê tiên hành. Các CO dOng tham dir Co quyên biêu quyêt theo sO cô phân 
sâ hthi và dai  din sâ hüu, 
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IL Ni dung i hi: 

1. Phn thu tiic Dai hi: 

1.1. Chü tça giO'i thiu thành phn Ban Thix k; Ban Ki&n phMu biu quyt và Mu 
cu. 

1.2. Di hQi bi&u quyt thông qua Thânh phn DoAn chü tjch: Ban thu k: Ban 
kithi phiêu và bâu cfr; Chirnng trInh dai  hi; Quy ch di hOi;  Quy chê bâu cr 
vâi t' 1 nhix sau: 

STT 
Ni dung biOu 

quyet 

TOng sO c6 
pMn tham 
gia biOu 

quyOt 

TOng sO c0 ph.n biOu 
quyOt "Tan thãnh" 

Tang so cO phn 
biOu quyêt 
"KhOng tan 

thanh" Ni dung 
biéu quyêt 
dirge thông 
qualkhông 
thông qua S8c6 ph.n 

biOu quyt 

T5' I % 
trên 

TOng sO 
cO pMn 

tham 
giabiu 
quyêt 

So co 

'F'  
biêu 
quyet 

TS' 1 
% trên 

TOng so 
cO ph.n 

tham 
giabiêu 
quydt 

Thãnh Phafl Doan 
Chütch  80.076.908 80.076.908 100% 0 0% Thông qua 

2 
Thanh phn Ban 
thi.rk 

80.076.908 80.076.908 100% 0 0% Thông qua 

Chuang truth Du 
hi 

80.076.908 80.076.908 100% 0 0% Thông qua 

4 Quychidi 80.076.908 80.076.908 100% 0 0% Thôngqua 

5 QuychObAucu 80.076.908 80.076.908 100% 0 0% Thông qua 

6 
Thành ph.n Ban 
KiOm phiOu 
và bAu cu 

80.076.908 80.076.908 100% 0 0% Thông qua 

2. Hi Mng quãn trj trInh bay các báo cáo, tO trInh ti Di hi: 

2.1 Báo cáo kt qua kinh doanh cüa TOng giám dOc TOng cong ty tgi Egi hOi  d&ig cO 
dông thi.ro'ng niên nArn 2020; 

2.2 Ta' trinh baa cáo tài chmnh hqp nMt nrn 2019 cua TOng cong ty dä thrgc kiOm toán; 

2.3 Baa cáo k&t qua hogt dng cüa Hi dOng quail trj näm 2019 Va djnh huang näm 
2020 cüa Tong cOng ty; 

2.4 Baa cáo hoat dng cUa Ban KiOm toán ni b tai  1HfCE thua'ng niên nAm 2020; 

2.5 Ta' trinh itra chon dan vi ki&n toán Baa cáo Tài chInh näm 2020; 

2.6 Ta' trinh phtrong an phân phOi Igi nhun sau thud nm 2019 và mt sO clii tiêu k 
hogch 2020; 
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2.7 Báo cáo quyt toán QTL, thi lao cho các thành viên HDQT T6ng cong ty c phn 
báo him Petrolimex näm 2019; 

2.8 Ti trinh phxcing an chi trã tin hrcmg, thu lao cüa các thãnh vién HDQT Tng cong 
ty c phn bâo him Petrolimex nàm 2020; 

2.9 Th trinh thông qua chü tnrclng nài room — nâng t3 l s& hthi t6i da cIa NM du tix 
rnrâc ngoài tai Tang cong ty c phn bâo him Petroliinex; 

2.10 T& trInh min nhiêm Thânh viên HDQT nhim kS'  2019-2024; 

2.11 T& trinh danh sách rng cfr viên bu Thãnh viên Hi dng quán tr nhim k' 2019-
2024 cüa Tng cOng ty c phn bào him Petrol imex. 

3. oan Chü tjch diu hành Bi hi trao di, thão 1un các ni dung dirqc I1 cp 

tai Dai hi. 
Tng cong Co 05 c6 dông tham gia gOp kin tói Dal  hi, trong do 02 c6 dông nht trI 

vâi Dai  hi Va 03 c dOng phat biu và cO kin ci:i th nhtr sau: 

Ma thu môi 1485: Eè ngh giái thIch them t trinh nâi room? 

Chü tça trã Iô'ì: Trong tr trInh DHDCD dA trInh các can c(r pháp l d thi:rc hin. Tuân 
thu Iut chirng khoán, cam kt gia nhp WTO cfia Vit Nam, tAng cu&ng tInh thanh khoán cña 
PGI, dam bào lçi Ich cüa các nhà ctàu tix. 

- Vic d nghj nài room tuân thU dUng quy djnh pháp lust Vit Nam và cam kt ci'la 
Vit Narn vâi nhà du tu qu6c t. Thi:rc hin nâi room trInh DHDCD thông qua, chl thxqc thc 

hin khi ca quan CO thm quyn ch&p thun. Th hin tmnh canh  tranh cong bang, dày là co hi 
mang d&i lçii Ich t& nht cho các c dOng. Hoot dng kinh doanh khi cO yu t6 ni.râc ngoài 
Doanh nghip s ti&p tllc nâng cao trinh dQ quãn trj tiên tin và tfnh minh bach  thông tin. 

Ma thu môi 1485 phát biu tip: 

- NhAt tn các tO' trinh Va bao cao. Không dng ci dông nu&c ngoài có th s& hfru 
100% PJICO. 

ChU t9a trã IOi: Cam an ct dông dA quan tAm dn six phát triM cUa Tang cong ty. 

Ma thir môi 1415: Yêu cu chi trA c6 tCrc tCr 2007 dn nay? 

ChU t9a trã lO'i: Ban thu k da lien lac vâi s6 din thoai gUi tài E)i hi Va thrgc bitt cô 
dOng dA mt. Ban thu k dA huxdng dn nguO'i nhà lAm thU ti1c thra k d s& h&u s6 c phn và 
nhn có tCrc theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Ma thir m&i 131; Xin cong ty cho bit tinh hinh thoái v6n khOi V1NARE dang dugc 
triM khai tOi dAu, và l do nAng giâi han t' 1 sâ hiu mthc ngoài là gI? 

ChU tQa trà lOi: Quy djnh hin hAnh không cho phép so hu chéo. Hin nay, VINARE 
dä thoái v6n du nr vAo PJICO, do dO dA dAm bAo quy djnh hin hAnh cUa pháp lut. V6n d.0 
tir cUa PJJCO vào VINARE rt hiu quA, chInh vi vy Hi ding quAn trl hin ti chuxa cO chU 
truang thoái v6n khOi VINARE. 
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- L2 do nâng t' 1 s hfiu vn cüa rthã thu ti nurc ngoi d duçic trã Ià'i ô' câu hói 

trén. 

Bi din SFMI - ông Noh Kyu Suk ph1t biu: 

- Do djch Covid, tôi duc üy quyn dai  din cho SFMI vâ ông Lee, Jae Hoon ngi.thi 

duçic d cii,  thành viên I-ii dng quàn trj nhini k' 2019-2024, xin chiic Ei hOi  thành cong! 

- Ong Lee, Jae Hoo s c gng hoàn thành vai trô cüa thành viên T-IDQT nêu duqc trCing 

cfr, dng thOi s thüc dy h9p tác giva SFMI Va PJICO. 

4. Biu quyt thông qua các ni dung Di hi: 

Ong Trân NgçcNain 1y kin biu quyt cüa Di Hi v các Báo cáo và Ta' trhh tai 
f)ai hôi, Trithng Ban kirn phiu biêu quyt Va bAu cfr cong b kêt qua biu quy& nhir sau: 

Ni dung biu 
quyêt 

T&ng sO cô 
phân tilam 
gia bi eu 
quyét 

Tngso CO ph bjeu 
quy& Tan tl)ântl' 

Tng so c phn 
biu quy& KÔ 

tan hành' 

T6ngséi cô phn 
biôu quyêt 

'KiiOng có 
kin' 

Ni dun 
biéu quyet 

thông 
qua/khOng 
thOn qua 

S c6 
phn biu 

quyt 

T' l % 
trén 

Tong so 
c6 phan 
tharn gia 

biôu 
quyt 

Sôcô 
phn 
biu 

quyet 

T' 1% 
trênTông 

so cô 
phn 

tham gia 
biu 

quyet 

s 
phãn 
biOu 

x. quyet 

T' le 
% trôn 

so cô 
phan 
tham 
gia 
hiu 

quyet 
Báo cáo cQa Tng 
giámd6cTng 
cOng ty ti HDCD 
2020 

79.592.938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

2 

Ti trinh phê duyt 
báo cáo tài chinh 
nm 2019 do throc 
ki&rn toán 

79.592.938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

3 

Báo cáo k& qua 
hoot ding cOa 
HDQTnOm2019 
vã dinh k hoach 
2020 

79.592.938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

Báo cáo cOa Ban 
kim toán ni b ti 
DHECD thu'O'ng 
nién nOm 2020 

79597 938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

Ta trinh hra chçn 
&n vi kim toán 
báo co tài chInh 
nOm 2020 

79.592.938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

T& trinh phwng an 
phan pho lçi nhun 
nOm2019vànts 
chi tiêu chfnh k 
ho9ch kinh doanh 
nOm 2020 

79.592.938 79.555.719 99,953% - 0,00% 37.219 0,047% Thông 
qua 

0N 
iv  C 

.0 H 
ROI 
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Báo cáo quyt toán 
QTL vã thO lao côa 
các thành vi&n 
HDQTT6ngcong 
ty c phn bao him 

79.592.938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

Petrolimex näm 
2019 
T& trinh phi.rang an 
trà luang, thu lao 

8 cho các thành yiên 
HDQT Tng Cong 
ty nãm 2020 

79.592.938 79.574.324 99,977% - 0,00% 18.614 0,023% Thông 
qua 

T trlrih thông qua 
chO truang nOi 
room-nangt' lose,  
hUu t6i da cOa Nhá Thông utunudcngoai  

ti T&ig cOng ty 
bão hiam 

80.213.687 80.033.102 99,775% 101.289 0,126% 79.296 0,099% 
qua 

Petrolimex. 
trinh mien 

nhiêm thành viên 37.2 19 Thông 
HDQT nhim kS' 79.592.938 79.555.719 99,953% - 0,00% 0,047% qua 
2019-2024 
T&trinh danhsách 
Ong cCr viên bu 
thánh viôn HOQI 

11 
nhimk5'thãnh 
viOn HQT 2019- 79592938 79.553.015 99,950% - 0,00% 39.923 0,050% Thông 

qua 
2024 COaT&ig 
cOng ty c phan bão 
him Petrolimex 

5. flai hôi thtrc liiên bu cfr Thành viên HDQT nhiêm k5' Thành viên HDQT 2019-
2024: 

Ong TrAn Ng9c Näm — Chü t9a m1i c6 dOng thrc hin bu cfr trong yang 10 phüt. 

Ong Phm PhIl Tin — Trt.r&ng ban bu ccr cong bó kt qua bu cIt Thành viên HOI  ding 
quãn trj nhim k' Thành viên HDQT 20 19-2024. 

Tng s6 phiu biu quyét: là 160.299.082 cIla 38 c dông tlxctng 1mg vài t5 l 100% t6ng 
so cô phân biêu quyêt d hop. 

Tng s6 phiu bu cho các 1mg vin HDQT theo phixcing thlrc dn phi&i c%1 th nhi.x sau: 

STT H9và ten frng viên tham gia bu Thành 
vien HDQT NK TVH)QT 2019-2024 

TOng s 
phiu bãu 
TVHDQT 

Kt qua bAu 
cu 

I Bu Ong Lee, Jae Hoon 66.119.380 TrIlng cIt 
2 BubàTrungDiuLinh 62.724.929 Truing cIt 
3 BuongNguynVänDUng 31.410.167 

5 
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Can ci'r Diu 1 T6ng cong ty c phn báo him PJICO, Lut doanh nghip; can ct'r QUy 
chê bâu cCr tai Dai hi Co dong thung niên närn 2020 cüa Tng Cong ty cô phn Bào hiOm 
Petrolimex, Các Ongl Ba có ten duâi day da trcing ccr thành vién Hi dng quàn trj: 

1. Ong Lee, Jae Hoon 

2. Ba Triwng Diu Linh 

6. Ong Phm Van Thanh — Chü tjch Tp doàn Xäng du Vit Nam dong gop các 
' kien vâi tir cách cô dông Ian dôi vài djnh huang chiên hrçic phát triên cüa Tong cOng ty. 

- Tôi xin thay mtLänh do Tp doàn Xang du Vit Nam gi:ri tâi Ei hi Ri chào, li 
chüc Di hi thành cong tot dep. 

- Nãm 2019 tinh hinh kinh t chung n dnh. PJICO dat  k hoach kinh doanh theo 
DHDCD 2019 dé ra, doanh thu phi báo him gOc tang, li nhun hoàn thãnh 109%, c6 the tang 
8% so v&i kê hoch, 13% là irn'rc CO the tuYng dôi cao v&i thi trtr&ng bão hiêm. 

- Dat dircic k& qua trên, có sir sat sao cüa Ban diu hânh và s11r n lc cüa tp th can 
bô nhan vin T6ng cong ty cO phn baa hiOrn Petrolimex. ToI ghi nhn dOng gop cüa Ban Ianh 
dao và toàn the can b nhân viên PJTCO, day là tiên dê tiên cho näm kê hoach 2020. 

- Näm 2020 Co nhiu khó khän và thách thc, do ânh hu&ng dch Covid, vài vai trO là 
cô dOng lan nhât, Petrolimex cam kêt luôn dong hành vâi sr phát triên cüa PJICO Va kêt nôi 
h thông khách hang cUa Petrolimex vâi PJICO. 

D thrc hin tht Ic hoach 2020, tOi d nghj hru mt s trQng tam nhtr sau: 

- PJICO dn da dng hóa san phm d phát trin Tng cong ty. 

- Tip tiie khai thác li th cüa c dOng lan nhix Petrolimex. Vietcombank, SFIvII, 
VNR, dé cáo cô dOng lan cO the h trçi PJTCO phãt triën kinh doanh. 

- Thu?xng xuyén dánh giã rà soát quy trinh quán I nghip vt dam bào sr phát trin bn 
vttng cüa Tng cOng ty. 

- Quan tam dn ngtri lao dng, tang ctrerng diu kin lam vic, thu thp cüa can b 
nhân viên duc dam bão vã nãng cao hang nam. 

KInh chüc Qu vi dai  biu, chic dai  hi thành cong tht dçp! 

7. Ong Trn Ngçc Nãm — Chü t9a, Chü tich  HDQT dáp tir. 

- Thay mt Chü t9a dai  hi, trân tr9ng cam on kMn phát biu cña Ong Pham Van 
Thanh — Chü tjch Tp doàn XAng dâu Vit Nam, dã the hin trách nhim cüa CO dong Ian, c 
dOng dan dat, quan tarn den sir phát triên chung cüa PJICO. Thay mt chi.'i t9a dai  hi và 
PJICO, xiii linh hi và s nghiên cthi to chi.'tc triên khai. Cam kt vâi qu vi c6 dông nOi chung 
và Petrolimex nói riêng, trén cci s& d dat  dixçic, chCing tOi së phát huy nhng thành tIch dat 
duçc d th.ra PJICO có btrâc Fhát  trin bn vttng trong tircxng lai. Tiêp tiic khang djnh v the 
PJICO trong thj trtthng báo hiern và dam bão lqi Ich cüa các nhà du tx, quan tam iqi Ich, các 
kien dong gOp cüa CO dOng. 

KInh chüc Tp doàn cüng lanh do Tp doàn phát trin tnIng thjnh! 
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ilL Thu tzc Kh thüc Dti hi ng c dông thu*ng niên nãm 2020 

* OngHoàng Th Vinh, Trix&ng ban Thu k Dai  hi trinh bay dir thào Biên bàn Va Dr 
thào Ngh quyêt Fi hQi dông Co dOng thi.rng niên näm 2020. 

* Ong Trn Ngc Nrn m&i các c dOng biu quyt v dr thão biên bàn, Nghj quyt 
DHDCF thirng niên nrn 2020. 

STT Ni dung bMu quy& 

Tng s c 
phãn tharn 
gia biàu 
quyêt 

T6ng s c phn biu 
quyêt "Tan thành" 

A A A Tong so co 
ph&n biu quyt 

"Không tan 

thãnh 
Ni dung 
biéu quyêt 

rqc 
thông 

qua/không 
thông qua O

qt 
 

T$'1% 
tIfl 

iongso 
c ph.n 
tham gia 

biu 
quyt 

So 
c 

ph.n 
biu 

quy&t 

TS'1% 
trén 

T6ngs6 
h 

tham gia 
biu 
quyet 

Thông qua Biên bàn 
HDCDthtringniên 

2020 
63.833.887 63.833.887 100% 0 0% Thongqua 

2 
Thông qua Ngh quyt 
DHDCD thx&ng niên 
2020 

63.833.887 63.833.887 100% 0 0% Thông qua 

Biên bàn Va Nghj quyt Di hi ding c6 dông thing niên näm 2020 nay &rçic Tht.r k3' 
Di hi ghi lai day ctü, trung thi,rc. 

Bu6i hcp kt thüc lüc 12 ghi 00 pht cüng ngày. 

Doãn Chü tjch 

ChA tQa 

Ong Iran Ngpc Nm Ong Lào Nam Hài 

Ban Thu k' 

Ong Nguyn Hoàng Long Ong Hoàng Th Vinh Ba Nguyn Thj Ngçc Bich 
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