Раді з формування

Правлінню громадської спілки

Національного реєстру корпоративних
директорів

«Професійна асоціація корпоративного
управління»

____________________________

______________________________

(ПІБ)

(ПІБ)
ЗАЯВА

ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ
Я, _____________________________________________________,
прошу розглянути мою кандидатуру на предмет включення до
Національного реєстру корпоративних директорів.
Я ознайомлений зі змістом «Положення про Національний реєстр
корпоративних директорів», погоджуюсь та зобов’язуюсь виконувати його
вимоги.
Я розумію механізм прийняття Радою Реєстру рішення, відповідно
до якого під час розгляду документів та обговорення кандидатів члени Ради
Реєстру висловлюють власну суб’єктивну думку щодо відповідності
кандидатів критеріям, визначеним п. 3.1. Положення про Національний
реєстр корпоративних директорів, а також готовності в цілому
рекомендувати кандидата, як члена Наглядової ради; при цьому рішення
щодо включення до Реєстру приймається тільки за умови, що всі члени
Ради дали стосовно кандидата позитивні відповіді з обох зазначених
питань.
Заявляю про відсутність на дату подачі цієї Заяви обставин, які
заважають мені бути включеним до Національного реєстру корпоративних
директорів.
Додатки:
-

мотиваційний лист,
анкета (особиста інформація про заявника),
згода на зберігання та розкриття інформації про фізичну особу,
згода на проведення перевірки відомостей,
копія паспорта та ідентифікаційного коду.

«___» ____________ 20__ р.

____________/_________________/
(підпис)

ПРОЕКТ
«Національний реєстр корпоративних директорів»
Професійної асоціації корпоративного управління
https://registry.cgpa.com.ua/

ПРО ВСТУП ДО ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»
Я, ______________________________________________________,
прошу прийняти мене в члени громадської спілки «ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ».
Зі змістом Статуту та внутрішніх нормативних Положень Асоціації
ознайомлений, і зобов’язуюсь їх виконувати.
Підтверджую, що вся надана мною інформація у додатках до цієї
заяви є достовірною. Надаю згоду громадській спілці «ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ» після прийому мене до
членів Асоціації на використання даної інформації відповідно до мети та
завдань, викладених у Статуті Асоціації.*
Додатки:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

мотиваційний лист;
особиста інформація про заявника;
копія паспорта заявника;
копія документа про освіту;
фотокартка заявника в електронному вигляді (кольорова для документів);
згода на зберігання та розкриття інформації;
згода на проведення перевірку відомостей.

_______________________________________
* Посадові особи та інші співробітники Асоціації за розголошення інформації з
особистих справ членів Асоціації притягаються до дисциплінарної, матеріальної та інших
видів відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та
внутрішніми нормативними документами Асоціації.

«___» ____________ 20__ р.

____________/_________________/
(підпис)

