OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do wyłonienia kandydata na
stanowisko prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Linie Oceaniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni działając
na podstawie Uchwały Nr 467/VII/2019 Rady Nadzorczej z dnia 11 lipca 2019 r. oraz § 14 ust.
1 i § 30 pkt.6 Statutu Spółki ogłasza rozpoczęcie procesu kwalifikacyjnego mającego na
celu wybór Prezesa Zarządu.
Wymagania dla kandydatów przystępujących do konkursu.
1. Ukończone studia wyższe magisterskie.
2. Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni w sprawowaniu funkcji w
zarządzie spółek kapitałowych.
3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania podmiotami
prowadzącymi działalność żeglugową.
4. Znajomość zasad rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.
5. Znajomość funkcjonowania spółek kapitałowych.
6. Praktyczna znajomość języka angielskiego.
7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie oferty drogą mailową na adres
aniela.nocna@idamgt.pl do dnia 26 lipca 2019 r. do godz.12,00.
Oferta winna zawierać:
1. życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy
zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego
oraz adresem poczty elektronicznej,
2. list motywacyjny,
3. dyplom ukończenie studiów wyższych magisterskich oraz inne dyplomy studiów
podyplomowych w przypadku ich ukończenia,
4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe,
5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
6. proponowaną koncepcję funkcjonowania PLO S.A. i Grupy Kapitałowej PLO
(opracowania maksymalnie na dwie strony A4),

7. oświadczenia:
a) zgodę na powołanie na stanowisko prezesa Zarządu PLO S.A.,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
e) o braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi, w tym
w szczególności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych, z
zastrzeżeniem postanowień art. 18 Ksh,
f) o niekaralności, z tym, że kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia
zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, nie starszego niż 1
miesiąc, do czasu objęcia funkcji Prezesa Zarządu,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla
celów postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty dotyczące Spółki, w tym w szczególności Statut Spółki, sprawozdanie finansowe
za lata 2017-2018 oraz za bieżący okres do 31.03.2019 r. Regulamin organizacyjny Spółki,
będą dostępne dla kandydatów w siedzibie Spółki, tj. w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego
1.
Zakończenie procesu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
przewidziano do dnia 20 sierpnia 2019 r.
Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana telefonicznie oraz za
pośrednictwem poczty e-mail.
Rada Nadzorca zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany warunków
postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

