ኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ.
NYALA INSURANCE S.C.
ለኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች በሙሉ
እጩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ
የኢንሹራንስ ተቋማት የቦርድ አባላት ምርጫ የሚከናወነዉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣዉ መመሪያ መሠረት በጠቅላላ
ጉባዔ በሚመረጥ የቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ አማካኝነት ሲሆን የኒያላ ኢንሹራስ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች ሕዳር 25 ቀን 2011
ዓ.ም. ባካሄዱት የባለአክሲዮኖች 24ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ አሁን በሥራ ላይ ያለዉን ቦርድ የሚተካ ዘጠኝ አባላት የሚኖሩትን
አዲስ ቦርድ የሚያስመርጥ የቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ከባለአክሲዮኖቹ መካከል በተመረጡ አባላት ያቋቋመ ሲሆን ኮሚቴዉም
ሥራዉን በመጀመር ከባለአክሲዮኖች መካከል የአስራ ስምንት እጩ የቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡
በመሆኑም የኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ ባለአክሲዮን የሆናችሁ በሙሉ ከዚህ በታች በዝርዝር የተቀመጡትን መስፈርቶች የሚያሟሉ
ባለአክሲዮኖችን በእጩነት በመምረጥ ይህ ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት የሦስት ወራት ጊዜ ዉስጥ ለእያንዳንዱ አባል
በተላከዉ እጩ የቦርድ አባላት ጥቆማ መቀበያ ቅጽ ላይ በመሙላት ለኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. ዋና መ/ቤት ቦርድ ጽ/ቤት ወይም
ዋና ሥራ አስፈጻሚ ቢሮ ገቢ እንድታደርጉ ጥሪዉን ያቀርባል፡፡


አባላት በዕጩ የቦርድ አባልነት ለመቅረብ ማሟላት ያለባቸዉ መስፈርቶች

1)

ዕድሜ፡- ከ30 ዓመት ያላነሰ

2)

የትምህርት ደረጃ፡- ከታወቀ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዲግሪ ያለዉ/ያላት፤ ቢበዛ ስድስቱ (6) አባላት
የ2ኛ ደረጃ ት/ት ያጠናቀቁ መሆን ይኖርባቸዋል፤

3)

የሥራ ልምድ፡- በንግድ ሥራ ወይም በኢንሹራንስ ሥራ ዘርፍ በቂ የሥራ ልምድ ያለዉ/ያላትና በሌላ ኢንሹራንስ
ድርጅት ወይም የገንዘብ ተቋም የቦርድ አባል ወይም ሠራተኛ ያልሆነ/ች፤

4)

የቦርድ አስመራጭ ኮሚቴዉ አባል ያልሆነ/ች፤

5)

ከሥነ ምግባር ብልሹነት የጸዳ፤ በወንጀል ያልተቀጣ/ች፤

6)

የኪሳራነት ዉሳኔ ያልተሰጠበት፤ የታክስና የባንክ ግዴታዎቹን በአግባቡ የተወጣ/ች፤

7)

የዕጩ ቦርድ ተጠቋሚዎች ብዛት 18 ሲሆን ከእነዚህ መካከል 1/3ኛዉ ማለትም 6 እጩዎች በኩባንያዉ ዉሰጥ ያላቸዉ
የአክሲዮን ይዞታ ከ2% በታች በሆኑና ተጽእኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክሲዮኖች የሚመረጡ ሲሆን ቀሪዎቹ 12 ደግሞ
በሁሉም ባለአክሲዮኖች በጋራ የሚመረጡ ይሆናሉ፤

8)

በአሁኑ ሰዓት የኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ. የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ብዛት 8 ሲሆን ከእነዚህ ዉስጥ 1/3ኛዉ ማለትም 3
አባላት ለድጋሚ ምርጫ በተጠቋሚነት ሊካተቱ ይችላሉ፤

ማሳሰቢያ፡- በዚህ ማስታወቂያ መሠረት እያንዳንዱ የኩባንያዉ አባል በአድራሻዉ በሚላክለት ‹‹የቦርድ ዕጩ ጥቆማ መቀበያ

ፎርም›› ላይ የሚመርጣቸዉን እጩዎች ስም ሞልቶ በአግባቡ የተሞላዉን የጥቆማ ቅጽ በቀጥታ ዋና መ/ቤት
በመላክ ወይም በመ.ሣ.ቁ. 12753፤ ወይም በፋክስ ቁጥር 011-6-6267 06፤ ወይም በኢ-ሜይል
nisco@nyalainsurancesc.com OR nisco@ethionet.et መላክ የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት ይገልጻል
የቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ

