OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Ja, niżej podpisany:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………..............................................……………..
2. PESEL……………………………………………...…………………………………………………………….
3. Adres korespondencyjny...…………………….……………………………………………………………
4. Nr. telefonu / e-mail ….………………………..……………/………………………………………………,
w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydata do rady nadzorczej „niniejszym zgłaszam swoją
kandydaturę na członka Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. o. o. w upadłości zwanej dalej
„Spółką” oraz oświadczam, iż spełniam wymagania zawarte w tym ogłoszeniu.

Poniżej przedstawiam informacje potwierdzające powyższe oświadczenie:
•

posiadam zdany egzamin na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu
Państwa. Data zdania egzaminu ……………………/ Nr. Dyplomu …………………../bądź dokument
zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych
rewidentów,

doradców

inwestycyjnych,

stopień

naukowy

doktora

nauk

prawnych

lub

ekonomicznych).
•

przedstawiam kopie dokumentów potwierdzających fakt posiadania wykształcenia wyższego;

•

oświadczam, że nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych, a w szczególności
wskazanych w złożonych niżej oświadczeniach.

....................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

................................................
/popis składającego oświadczenie/

Oświadczam, że:
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
1) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2013 r. , poz.. 1030,, z późn. zm.);
2) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa
w pkt 2;
3) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/łem żadnej szkody stwierdzonej
prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
4) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałam/em czynności nadzoru lub zarządu w spółkach
z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo
wykonywałem wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałam/łem absolutorium z ich
wykonywania.
....................................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....................................................
/popis składającego oświadczenie/
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Dodatkowo oświadczam, że:
1) nie pozostaję ze Spółką ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy oraz nie świadczę
pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
2) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką;
3) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej spółki ze 100 % albo większościowym udziałem jednostek
samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa lub zrzeknę się członkostwa w tym organie w przypadku
wyboru na członka Rady Nadzorczej w tym postępowaniu kwalifikacyjnym;
4) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej
przedmiotowej spółki albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

...................................................................

.....................................................

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/popis składającego oświadczenie/

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających
znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne
z prawdą.

.................................................................

.....................................................

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/popis składającego oświadczenie/

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie

powyższych

danych

przez

Lubelskie

Dworce

Spółkę

Akcyjną

w Lublinie do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.);
2) opublikowanie moich danych osobowych obejmujących: imię nazwisko na stronie internetowej
Lubelskich Dworców Spółki.

....................................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....................................................
/popis składającego oświadczenie/

Załącznik:
Życiorys (CV)
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