............................., ...........................
(miejscowość)
(data)
......................................................
(imię i nazwisko)
......................................................
(pesel)
......................................................
(ul., nr domu, nr mieszkania)
......................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
......................................................
(nr telefonu)
......................................................
(adres: e-mail)

OŚWIADCZENIE
kandydata na członka Zarządu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Prezesa/Członka* Zarządu Spółki
PGNiG TERMIKA SA
(firma spółki)

Warszawa
(siedziba spółki)

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania niezbędne dla pełnienia funkcji członka
zarządu oraz, iż nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia tej funkcji,
wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:
1.
2.
3.
4.

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r., poz. 505, z późn. zm.),
Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z
późn. zm),

* niepotrzebne skreślić

Ponadto oświadczam, że:*
−

nie prowadzę innej działalności poza Spółką PGNiG TERMIKA SA
(nazwa spółki)

−

prowadzę inną działalność poza Spółką ……………………………………………………
(wskazać jaką)

która będzie/nie będzie* działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Oświadczam także, że nie uczestniczę/uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu oraz, że nie posiadam/posiadam* co
najmniej 10% udziałów lub akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej albo prawo do powołania
co najmniej jednego członka zarządu w tej spółce.

Oświadczam także, że „ Moja Osoba Najbliższa ** jest/nie jest* zatrudniona lub świadczy pracę
na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej
PGNiG”
[jeżeli odpowiedz jest pozytywna]: należy podać imię i nazwisko tej osoby, nazwę Spółki oraz
zajmowane stanowisko.
Jednocześnie – w przypadku wybrania mnie na członka Zarządu Spółki - wyrażam/nie
wyrażam* zgody na publikację oświadczenia o następującej treści:
„Osoba Najbliższa jest/nie jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku
prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG”;
lub
„Osoby Najbliższe są/nie są zatrudnione lub świadczą pracę na podstawie innego stosunku
prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG”.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę dla pełnienia przeze mnie
funkcji członka Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7
dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z członkostwa w Zarządzie tej Spółki.
Kopia rezygnacji zostanie przekazana do PGNiG S.A.

............................................................
(podpis)
* niepotrzebne skreślić

** osoba najbliższa - małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz osoba pozostająca w
stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

