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Thông tin nay dà duqc Cong b trên website cüa PJICO theo dixng dAn: 

https://www.pjico.com.vnIdanh-muc-tai-chinh-codong/thong-tin-cho-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin Cong b6 duâi day là dung sir that  và hoàn toàn chju trách nhim 
tri.thc pháp lut ye ni dung các thông tin dâ Cong bô./. 
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TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM 
PETROLIMEX  

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIAVLT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

SO: 03/2020/PJICO/NQ-HDQT Ha Nói, ngày 23 tháng 03 nám 2020 

PG INSURANCE 

NGH! QUYET 

PHIEN HQP HQI BONG QUAN TRI LAN TH15 06 NHIM K THANH VIEN 
HQI BONG QUAN TR! 2019-2024 CUA TONG CONG TY 

HQI BONG QUAN TRJ TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can ct'r Lust  Kinh doanh Bão him s 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Va Lut 
scra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust  Kinh doanh bão hiêrn so 61/2010/QH12 ngày 
24/11/2010; 

Can ct'r Lust  Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Can ctr giAy phép thành 1p và hot dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/20 11 và cá 
giây phép diêu chinh cüa B Tãi chInh; 

Can ctr Diu i Tong Cong ty c6 phAn Báo him Petrolimex ngãy 20/04/20 18; 

Can cir Quy ch T chirc vã hot dng cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty; 

Can cr kt 1un ti phiên h9p lAn th 06 thim k' Thành viên Hi dng quãn trj 
2019-2024 cüa Tong cong ty cô phân Bão hiêm Petrolimex ngày 23/03/2020, 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Hi dng quãn trj Tng cong ty co phAn Bão hiêm Petrolimex (TCTy) 
thông nhât: 

1. Biu chinh cM tiêu k hoch Loi nhuân 11am 2020 cüa TCTy dé trinh Bai 
hi dông c dông thu'crng niên 2020 chmnh thirc thông qua. Theo do: 

- K hotch 1i nhun truOc thu : không thp hcm 200,6 t dng (lçvi nhun dä thirc 
hin närn 2019). 

(Các chi' tiêu ke' hogch v Doanh thu và T lé chia có tác nàm 2020 van giü' 
nguyen theo Nghj Quyet HDQT so 01/2020/PJICO/NQ-HDQT ngày 03/02/2020). 

2. Các Báo cáo, T& trInh cüa Tng Giám dôc: 

2.1. Thông qua Báo cáo tài chInh dâ kim toán näm 2019 theo d nghj cüa Tng 
Giám dOe tti Ta trinh HDQT so 743/PJICO-TTr-TGD ngày 13/03/2020. 

2.2. Thông qua Phi.rng an phán phi !çri nhun näm 2019 và mt so chi tiêu chInh 
k hoich kinh doanh näm 2020 theo dé nghj cüa lông Giám dôc tti T trinh HDQT so 
744/PJICO-TTr-TGD ngày 13/03/2020. 
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2.3. Dông tiép tVc  cir Ngi.thi di din quán 1 phân v6n gop cüa TCTy và giâi 
thiu tham gia crng cir Thành viên HDQT tai  các Doanh nghip khác theo dé nghj cüa 
Tong Giám dôc tti T trInh HDQT so 794/PJICO-TTR-DTU ngây 17/03/2020 "V/v: cr 
nguii di din phân von gOp cüa PJICO t?i  các Cong ty cô phân". 

2.4. Dng thành 1p Cong ty Bão him PJICO Tràng An tr%rc thuc Tong Cong 
ty cO phan Bào hiêm Petrolimex theo dé nghj cüa Tong Giám doe ti T trinh HDQT so 
825/PJICO-CV-TGD ngãy 19/03/2020 "V/v thânh 1p thm vl mOi và bô nhim nhân sr 
!nh dao". Ci the: 

Tri s cong ty: Dt ti ni thành Thành ph Ha Ni; 

Chrc nang nhirn vii: Ti ch(rc hoat dng kinh doanh bão him phi nhãn th9 theo 
quy djnh cüa Diêu 1 TCTy và quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Nhân sir lãnh dao  Cong ty: theo d xuAt ti Ti trInh HDQT s 825/PJICO-CV-
TGD ngày 19/03/2020. 

Giao Tng Giám dc t chüc thirc hin hoàn thânh các thu tiic theo quy djnh 
hiën hành cUa pháp 1ut dé trInh c quan quãn l Nhã nuâc chap thun vic TCTy 
thành 1p Cong ty bão hiêm PJICO Tràng An; chuân bj các diêu kin can thiêt ye to 
chCrc bô may, nhân sir và Co sâ vt chat theo nhu Dé an Thành 1p Cong ty và kiên chi 
do cüa Chü tjch HDQT ti cuc h9p dê sam dua Cong ty Báo hiêm PJICO Trang An 
chInh thirc di vào ho?t dng trong Qu 2/2020. 

2.5. Thông qua van ban Báo cáo HDQT cüa Tong Giám d& s 742/PJICO 
/TTRITGD/2020 ngày 10/03/2020 "V/v: Báo cáo két qua tái tiic hcp dOng tái bão hiêm 
2020". 

MG 
cp 

3. Thông qua các tài 1iu (Báo cáo, TO trInh) ti Di hi dông cô dông HIEM 
(DHDCD) thu*ng niên näm 2020 cüa TCTy, bao gôm: OUME 

.rmg trin , 

2. Dr tháo Quy ch lam vic DHDCD thuông niên nAm 2020; 

3. Báo cáo cüa Tong Giárn dc ti DHDCD thiicng niên 2020; 

4. Báo cáo kt qua hot dng cüa HDQT näm 2019 và phi.rong huâng k hotch 
nãm 2020; 

5. Báo cáo cüa Ban Kim toán ni b ti DHDCD thuang niên 2020; 

6. T trInh DHDCD phê duyt báo cáo Tài chInh nãm 2019 dã kim toán; 

7. TO trinh DHDCD phê duyt phisang an scr diing lcii nhun sau thud 2019 vâ 
môt so chi tiêu chInh ké hoch kinh doanh nãm 2020; 

8. Báo cáo DHDCD quyt toán qu' tin krorng và thu lao cüa các Thành viên 
HDQT näm 2019; 

9. T trinh Phirong an trá li.rong, thu lao cho các Thành viên HDQT nãrn 2020; 

10. T trInh DHDCD v h.ra chon Don vi kim toán Báo cáo tãi chInh näm 2020; 

11. Tr trInh DHDCD v viêc Min nhim Thành viên HDQT; 

12. T trInh DHDCD v vic bu thay th Thành viên HDQT Nhim k' Thành 
viên HDQT 20 19-2024. 
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Trêri cti sôcác nOi dung thông ithãt ye tài Iiu DHDCD ti cuc h9p HDQT, Giao 
ChU tch I IDQT to chrc chi d?o  cac b phn chtrc nang hoãn thin b tài 1iu dê cong bô 
thông tin và trInh DHDCD thumg niên nãrn 2020 xem xét thông qua theo quy dnh hin 
hãnh cta TCTy vâ quy djnh cüa pháp 1ut. 

Dieu 2. Chü tich HDQT có trách nhim chi do t chüc thvc hin các ni dung 
Nghj quyét nay theo quy djnh hin hãnh cüa pháp 1ut và Diéu 1 TCTy. 

1' Diu 3. Nghj quyt nay Co hiu 1irc k tr ngày k. 

Các Thành viên Hi dng quán trj, Tng giám dc, Truông các Ban Hi dng 
quán lrj, Kê toán truàng; các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyet nghj nay.!. 

Noi nhn: 
- UBCK, Sâ GDCK TP H6 ChI Minh; 
- Các thành viôn HDQT; 
- Tp doãn XAng dãu Vit Nam; 
- Ban TGD; 
- Ban Kim toán ni b; 
- Liru Ban TH. 

 

Trn NgçcNãm 
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