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PETROLIMEX Dc Lap - Tir do - Hanh phüc 

Ha Nói, ngày 24 tháng 03 nárn 2023 

Q IYlSLJT'1 

CONG BO THÔNG TIN BAT THUNG 

Kmnh gui: - So' giao dlch  Chfrng khoán Tp. H ChI Minh 

1. Ten T chüc: Tng cong ty c phn Bão him Petrolimex 

- M Chirng khoán: PGI 

- Dja chi tri sO chInh: Tang 2 1,22 tOa nhà Mipec, 229 Tây Scm, Dng Da, Ha Ni 

- Din thoai: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868 

- Email: Pj ico@petrolimex.com.vn  

2. NOi  dung thông tin cong b: Ngh quyt phiên h9p Hi dng quãn trj lan thfr 18 - bao 
gm các ni dung chü yu: 

- Thông qua k& qua kinh doanh 2022 ti BCTC näm 2022 dã duçic kim toán; Báo cáo cUa 
Tang giám dc v tInh hInh kinh doanh qu 1 näm 2023; 

- Thng nhAt thông qua các ni dung lien quan dn t chirc DHDCD thuing niên näm 2023; 

- Thông qua Báo cáo kt qua tái t1ic hçvp dng Tái báo him 2023; Báo cáo cüa Ban Kim 
toán nOi  b; Báo cáo cüa Ban Tng hcp HDQT. 

3. Thông tin nay dã duqc cong b6 trên trang thông tin din tir cUa Tong cong ty vao ngày 
24/03/2023 tti dung dan:  hllps://www.plico.com. vn/danh-muc-tai-chinh-co-don/thon-
tin-cho-co-don' 

Chüng tôi cam két các thông tin cong b6 trên day là dung sir that  và hoàn toàn chju trách 
nhim truOc pháp luat v ni dung thông tin dã cOng b&/. ' 

Tài lieu dInh kern: 
- Nghj quyt 05/2023/PJICOJNQ-HDQT 



TONG CONG TY CO PHAN BAO H1Ei\'I 
PETROLIMEX 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIAVLT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hinh phüc 

      

Sé: 05/2023/PJICO/NQ-HDQT Ha Nôi, ngày 24 tháng 03 näm 2023 

PG IN5IJRANCE 

NGH! QUYET 

HOI BONG QUAN TRI TONG CONG TY co PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can cr Lust  Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 närn 2020; 

Can cir Lut Kinh doanh báo him, Nghj djnh và Thông tu hurng dn cüa B Tài 
chInh; 

Can cr Giy phép thãnh Ip và hot dng s 67/GP/KDBH ngày 26 tháng 10 näm 
2011 vã các giy phép diu chinh; 

Can cü Diu I Ting cong ty c phn Bão him Petrolimex ngày 19 tháng 04 näm 
2022; 

Can cir Quy ch hoat dng cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty; 

Can cir kt 1un ti phiên hp 1n thr 18 Nhim k' TV HDQT 2019-2024 cüa 
Tng cong ty c phn Bão him Petrolimex ngày 24 tháng 03 näm 2024, 

QUYET NGHj: 

Biêu 1. Hi dng quán trj Tng cong ty c phn Bão him Petrolimex (TCTy) 

thng nMt: 

1. Thông qua k& qua kinh doanh näm 2022 cüa Tng cong ty tai  Báo cáo Tãi 
chInh näm 2022 dã duçc kim toán. 

2. Thông qua Báo cáo cüa Tng giám dc v tinh hInh kinh doanh Qu 1/2023 cUa 

TCTy. 

3. Các nOi  dung lien quan dn t chrc Di hi dng ci dông thuing niên näm 

2023 (DHDCD) cüa TCTy: 

3.1. Thông qua các tài 1iu hop DHDCD thu&ng niên näm 2023 cUa TCTy bao 

gôm: 

a) Chuang trInh DHDCD; 

b) Du tháo Quy ch lam vic DHDCD thithng niên näm 2023; 

c) Báo cáo cUa Tang giám déc tii DHDCD thung nién 2023; 



d) Báo cáo k& qua hot dng cUa HDQT näm 2022 và djnh huàng k hoach näm 

2023; 

e) Báo cáo cña Uy ban Ban Kim toán ti DHDCD thiRmg niên 2023; 

g) Ti trInh DHDCD thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2022 dä kim toán; 

h) T? trInh DHDCD thông qua phuang an phân phi 1çi nhun nãm 2022; 

i) Báo cáo DHDCD v vic quyt toán qu5 tiên ltwng và thu lao cüa các thành 

viên HDQT nãm 2022; 

k) T trinh EHDCD v phucing an trá lucing, thu lao cho các Thành viên HDQT 

näm 2023; 

1) Th trinh DHDCD v 1ua chon dan vi kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2023; 

rn) Tci trinh DHDCD v vic min nhim Thành viên Hi dông quán trj nhim k' 

2019-2024. Vic kin toãn Thành viên HDQT vã Co cAu HOi  dông quán trj së duçic thirc 

hiên tai nhim kS'  Thãnh viên HDQT 2024-2029. 

3.2. Trén Ca sO các ni dung thng nht v tãi 1iu DHDCD tui cuc h9p HDQT, 

giao Chü tjch HDQT t chrc chi d?o  các b phn chirc nãng tip tic rà soát, hoàn thin 

b tâi lieu d cong b thông tin và trInh DHDCD thuing niên nãm 2023 xem xét thông 

qua theo quy djnh hin hành cüa TCTy va quy djnh cüa pháp lust. 

4. Các ni dung khác: 

4.1. Thông qua Báo cáo cüa Tng giám dc s 755/PJICO/TTRITGD/2022 ngày 

27/02/2023 "V/v: Báo cáo kt qua tái tiic hçip dng tái bão him 2023". 

4.2. Thông qua Báo cáo cüa Ban Kiém toán ni bi ngày 16/03/2023 v "Kt quã 

cong tác cüa Ban KTNB Qu 1/2023 và k hoch cOng tác Qu 2 näm 2023". 
PHAN 

4.3. Thông qua Báo cáo cüa Ban Tong hçp HDQT ye kêt qua thirc hin Ng1 * 

quyt, Quyt djnh cüa Dii hOi  dng c dông vâ Hi dng quãn trj. .MEXJ 

Diêu 2. Giao Chñ tjch Hi dng quán trj chi dio t chirc trin khai thirc hin c 
ni dung trên theo quy djnh hin hành cña Ting cOng ty và cüa pháp lut. 

Diéu 3. Các Thành viên I-Ii dng quán trj, Thành viên Uy ban Kim toán, Tong 
giám d&, Trung các Ban trirc thuc Hi dng quán trj, các t chic, cá nhân CO lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyt nghj nay. 

Nghj quyt nay cO hiu lrc k tir ngày k./. 

No'i n/ian: 
-NhixDiu3; 
- UBCK, Sâ GDCK TP Ho ChI Minh; 
- Tap doàn xáng dâu Viet Nam; 
- Ban KTNB; 
-LtrubanTH. 
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