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ዯቡብ ግሎባል ባንክ አ.ማ 
Debub Global Bank S.C 

 

በ2013 ዓ.ም ሇሚዯረገው የዳይሬክተሮች ቦርድ አባሊት ምርጫ ዕጩ ጥቆማ ማቅረቢያ 

የተጠቋሚ ባሇአክሲዮን ዝርዝር 

1. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

2. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

3. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

4. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር      

5. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

6. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            
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የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

7. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

8. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

9. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር      

10. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር     

11. ስም ከነአያት፡        ፆታ   ዕድሜ    

የት/ዯረጃ       የት/ት መስክ       

የስራና አገልግሎት ዘርፍ            

የቦርድ አባልነት ልምድ ካሊቸው ያገሇገለበት ድርጅት ስምና ያገሇገለበት  ጊዜ ብዛት   

         ስልክ ቁጥር      

የጥቆማ አቅራቢ ባሇአክሲዮን ስም ከነአያት፡         
የአክሲዮን ብዛት   ስልክ ቁጥር         ፊርማ      
 

 (ጥቆማ አቅራቢ ድርጅት ከሆነ ማህተም ይዯረግበት) 
 

ማሳሰቢያ፡-  
1. እስከ 11 ሰው መጠቆም ይቻሊል፡፡ የሚፈልጉትን ያህል ሰው ስም ከሞለ በኋሊ የማይፈልጉትን ቦታ 

ይሰርዙት፡፡ 
2. የጠቋሚው መታወቂያ እና ጥቆማው የቀረበው በውክልና ከሆነ የውክልና ሰነድ ኮፒ ተያይዞ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 
3. የሚጠቆመው/የምትጠቆመው ሰው ከታወቀ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ቢያንስ የመጀመሪያ ዲግሪ 

ሉኖረው/ራት ይገባል፡፡ 


