ለኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ባለአክሲዮኖች በሙሉ
ዕጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ
በኢትዮዽያን ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች ቁጥር SBB/71/2019 እና SBB/79/2020/21፣ መሠረት ታህሳስ 17
ቀን 2013 ዓ.ም. በተካሄደው የባለአክሲዮኖች 16ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ የተቋቋመው የዳይሬክተሮች ቦርድ
አባላት የጥቆማ እና አስመራጭ ኮሚቴ ሥራውን የጀመረ በመሆኑ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ህጋዊ መስፈርቶች
የሚያሟሉ የዕጩ ዳይሬክተሮች ጥቆማን ከባንኩ ባለአክሲዮኖች ከሰኔ 24 ቀን 2013 እስከ መስከረም 24 ቀን
2014 ዓ.ም ድረስ ይቀበላል፡፡
በዚሁ መሠረት ባለአክሲዮኖች የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ዕጩ የቦርድ አባላትን እንድትጠቁሙ
ኮሚቴው በአክብሮት ይጋብዛል፡፡

1.

የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ባለአክሲዮን የሆነ/ች እና ቢመረጥ/ብትመረጥ በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት
ለማገልገል ፍላጎት ያለው/ያላት፣

2.

ዕድሜው/ዋ 30 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ/ች፣

3.

የትምህርት ደረጃ፡- ከታወቀ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ቢያንስ የመጀመሪያ ድግሪ ወይም ተማጣጣኝ
የትምህርት ደረጃ ያለው/ያላት፣

4.

የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ አባል ያልሆነ/ያልሆነች፤

5.

የሥራልምድ፡- በንግድ ሥራ አመራር (በተለይም በባንኪንግ) በቂ የሥራ ልምድ ያለው/ላት ሆኖ ለባንክ ሥራ
ቁልፍ በሆኑ ክህሎቶች ማለትም በባንክ፣ በፋይናንስ፣ በአካውንቲንግ፣ በሕግ፣ በቢዝነስ
አድሚኒስትሬሽን/ሊደርሺፕ፣ በኦዲቲንግ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በኢንቨስትመንት ማኔጅመንት እና
በሕብረት ሥራ አመራር ላይ ዕውቀት እና የሥራ ልምድ ያለው/ላት መሆን አለበት/ባት

6.

የባንኩ ወይም የሌላ ባንክ ተቀጣሪ ሠራተኛ ያልሆነ/ች፣

7.

የማንኛውም የፋይናንስ ተቋም የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ወይም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ያልሆነ/ች፣

8.

የህግ ሰውነት ያለው ድርጅት በዕጩነት ሊጠቆም ይችላል፡፡ ተጠቋሚው የሕግ ሰውነት ያለው ድርጅት ከሆነ
ድርጅቱን የሚወክል የተፈጥሮ ሰው ማንነት መገለጽ እና ግለሰቡ ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያàላ
መሆን አለበት፣

9.

በኢትዮዽያና ከኢትዮዽያ ውጭ የዕምነት ማጉደል ወይም የማጭበርበር ተግባር ያልፈጸመ/ች፣ ከመንግሥት
አካላት መረጃ ያልደበቀ/ች፣ ለፋይናንስ ተቋማትና ለተቆጣጣሪ አካል ሐሰተኛ መረጃ ያልሰጠ/ች፣ የሥነምግባር ደንቦችን ባለማክበር የሥነ-ሥርዓት እርምጃ ያልተወሰደበት/ባት፣ በሙስና ወንጀል ተከሶ/ሳ
ያልተፈረደበት/ባት፣ ከመምረጥና መመረጥ መብት ያልተገደበ/ች፣ በማናቸውም በፈረሰ ድርጅት ዳይሬክተር፣

ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ ያልነበረ/ች፣ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ድርጅት
ሥራ አመራር ላይ ያልተሳተፈ/ች፣

10. የፋይናንሻል ጤናማነትን መስፈርት የሚያሟላ/የምታሟላ፤ ማለትም በኪሳራ ላይ ያልሆነ/ች፣ የታክስና
የባንክ ግዴታዎችን የተወጣ/ች፣የባንክ ብድር ባለመክፈሉ/ሏ ምክንያት ንብረቱ/ቷ ያልተሸጠ፣ ከማንኛውም
የፋይናንስ ተቋም የተወሰደ ጤናማ ያልሆነ ብድር የሌለበት/ባት፣ በደረቅ ቼክ ምክንያት የባንክ ሂሳብ
ያልተዘጋበት/ባት፣

11. ከሚጠቆሙት ዕጩዎች መካከል 1/3ኛው ተፅዕኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክሲዮኖች (ከባንኩ ጠቅላላ የተፈረመ
ካፒታል 2% በታች ባላቸው) ባለክሲዮኖች ብቻ የሚጠቆሙት ሲሆን ቀሪዎቹ 2/3ኛ ዕጩዎች በሁሉም
(ተፅዕኖ ፈጣሪ በሆኑት እና ባልሆኑት) ባለአክሲዮኖች የሚጠቆሙ ይሆናሉ፣

12. አንድ ባለአክሲዮን መጠቆም የሚችለው አንድ ዕጩ ብቻ ነው፡፡
13. በኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ አ.ማ. በተካታታይ ለስድስት አመታት ራሱን ወይም የሕግ ሰውነት ያለውን
ድርጅት በመወከል በቦርድ አባልነት ያገለገለ ማንኛውም ባለአክሲዮን የቦርድ አባል ሆኖ መመረጥ አይችልም፡፡
ይህ ዓይነቱ ባለአክሲዮን እንደገና ለቦርድ አባልነት ሊጠቆም የሚችለው ከቦርድ አባልነቱ/ቷ ከተነሳ/ች
ለተከታታይ ስድስት ዓመታት የባንኩ የቢርድ አባል ሳይሆን ከቆየ በኋላ ነው፣

14. ከላይ የተጠቀሱት መመዘኛዎች እንደተጠበቁ ሆነው ለዳይሬክተሮች ቦርድ ዕጩ አባልነት የሚጠቆም
ማንኛውም ባለአክሲዮን በብሔራዊ ባንክና በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ዕምነት የሚጣልበት/ባት፣ ሐቀኛ፣
ጠንቃቃ፣ መልካ ምዝናና የተሟላ ስብዕና ያለው/ያላት፣ የባንኩን ዓላማዎችና ራዕይ ለማሳካት በቅንነትና
በተነሳሽነት የሚሠራ/የምትሠራ፣ የቦርድ አባል ሆኖ ለመሥራት ቁርጠኛ የሆነ/ች መሆን አለበት/ባት፣
ባለ አክሲዮኖች ከባንኩ ዋና መ/ቤት አፍሪካ ጐዳና፣ፍላሚንጐ አካባቢ፣ጌትሐውስ ሕንጻ 5ኛ ፎቅ የዳይሬክተሮች
ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ጽ/ቤት ወይም ከሚቀርባችሁ የባንኩ ቅርንጫፍ ወይም ከባንኩድረ-ገጽ
www.coopbankoromia.com.et የዕጩዎች ጥቆማ ቅጽ በመውሰድ ከሰኔ 24 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ
መሰከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም. ድረስ ከላይ የተዘረዘሩትን መሥፈርቶች የሚያሟሉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ዕጩዎችን
መጠቆም የምትችሉ መሆኑን አስመራጭ ኮሚቴው በአክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡
ባለአክሲዮኖች የሞሉትን ቅጽ በባንኩ ዋና መ/ቤት 5ኛ ፎቅ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥቆማ እና አስመራጭ ኮሚቴ
ጽ/ቤት ወይም በሚቀርባችሁ የባንኩ ቅርንጫፍ በአካል በመቅረብ መስጠት ወይም የተሞላውን ቅጽ ስካን
በማድረግ ለዚሁ ዓላማ በተዘጋጀው በባንኩ ኢሜል nominationcommittee@coopbankoromia.com.et
አያይዘው መላክ የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡
ለበለጠ መረጃ በሚከተሉት ስልክ ቁጥሮች ተጨማሪ ማብራሪያ ማግኘት ይቻላል፡፡
ስልክ ቁጥር +251118549263 ወይም +251974103886

ማሳሰቢያ፤
1. አስመራጭ ኮሚቴው ከሰኔ 24 ቀን 2013 ዓ.ም በፊትም ሆነ ከመስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 11፡00
ሰዓት በኋላ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን የማይቀበል መሆኑን ከወዲሁ ያሳስባል፡፡

2.

ጠቋሚው/ዋ ባለአክሲዮን የታደሰ መታወቂያ ካርድ ኮፒ ከጥቆማ ቅጹ ጋር አያይዞ/ዛ ማቅረብ/መላክ
ይኖርበታል/ባታል፡፡

3.

በቅጹ ላይ የጠቋሚው/ዋ ባለአክሲዮን ስምና ፊርማ መኖር አለበት፡፡ ጠቋሚው ድርጅት ከሆነ የድርጅቱ
ዋና ኃላፊ ፊርማና ሕጋዊ ማኅተም ሊኖረው ይገባል፡፡

4.

ጥቆማው የሚቀርበው በውክልና ከሆነ ሕጋዊ የውክልና ሰነድ ኮፒ ከጥቆማ ማቅረቢያ ቅጹ ጋር ተያይዞ
መቅረብ አለበት፡፡

5.

ቅጹ ስርዝና ድልዝ እንዳይኖረው ሆኖ በትክክል እንዲነበብ በጥንቃቄ መሞላት ይኖርበታል፡፡

የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ
የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥቆማ እና አስመራጭ ኮሚቴ

