JAVNI POZIV K VLOŽITVI KANDIDATUR ZA ČLANE NS

Nominacijski odbor Nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d., kot njegovo
posvetovalno telo za oblikovanje strokovnega mnenja o primernosti kandidatov za
člane nadzornega sveta poziva zainteresirane strokovnjake in posameznike k
vložitvi kandidatur za člane Nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d..
Prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora je potrebno
poslati s priporočeno pošto do 17.05.2013, na naslov: Perutnina Ptuj d.d.,
Nominacijski odbor Nadzornega sveta, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
• Osebna integriteta in poslovna etičnost;
• Imajo praviloma višjo ali visoko strokovno izobrazbo;
• Imajo ustrezne delovne izkušnje s področja vodenja, organiziranja, raziskovanja
ali upravljanja;
• Imajo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja, kar dokazujejo s
certifikatom ZČNS ali primerljivim dokazilom;
• Imajo sposobnost pri svoje delovanju in odločanju upoštevati predvsem
dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali
posamične interese;
• Ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za
konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb;
• So časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razpoložljivi v času opravljanja
funkcije;
• So sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
• So pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj;
• Za kandidate za člane nadzornega sveta naj velja tudi, da so neodvisni tako, da
niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno
upravo;
• Odsotnost potencialnih konfliktov interesov;
• Zoper kandidata ne teče disciplinski postopek, postopek za plačilo odškodnine,
postopek zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje ali drug postopek, še zlasti
pa, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen in zoper njega ne teče kazenski
postopek v zvezi z opravljanjem dejavnosti s področja gospodarstva.
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Kandidat v vlogi za kandidaturo predstavi kompetence in utemelji primernost za
sodelovanje v nadzornem svetu. V vlogi mora kandidat Nominacijskemu odboru
predložiti naslednje:
1. Življenjepis (po Europass predlogi)
2. Izjavo o izpolnjevanju zakonskih kriterijev skladno z ZGD-1
3. Izpolnjevanje pogojev v skladu s kriteriji za kandidate za člane nadzornih
svetov
4. Izjava kandidata o tem kdo kandidata predlaga
5. Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v procesu
nominacije in izbire kandidatov
6. Soglasje kandidata za imenovanje za člana nadzornega sveta.

Nominacijski odbor
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