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Prihláste sa na odber noviniek CECGA.
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Milí kolegovia,
som veľmi rada, že vám môžem predstaviť
náš historicky prvý eNewsletter CECGA.
Nulté číslo je určené predovšetkým nám,
členom asociácie. Tie ďalšie budú dostávať aj naši priaznivci, noví potenciálni
členovia, všetci tí, ktorých chceme informovať o našich aktivitách, novinkách,
či o prípadnej spolupráci.
Ako členovia asociácie sa pravidelne stretávame na každoročnom Valnom zhromaždení, Správnej rade takmer na pravidelnej mesačnej báze či na neformálnych
stretnutiach podľa potreby. Keďže žijeme
vo veľmi uponáhľanom a zaneprázdnenom svete, našu 100% účasť a skvalitnenie vzájomnej informovanosti môže
zaručiť práve nový eNewsletter CECGA.
Minulý rok sme oslávili desať rokov fungovania našej asociácie. Aj napriek limitovaným personálnym a finančným kapacitám

sa vďaka entuziazmu členov asociácie
podarilo urobiť kus práce a dosiahnuť výrazný posun vo vnímaní témy Corporate
Governance (CG) na Slovensku.
Pôsobenie našej asociácie je „behom
na dlhé trate“. Verím, že naše zanietenie
nás bude neustále motivovať, aby sme
naďalej intenzívne participovali na aktivitách OECD a Európskej komisii, otvárali
odborné diskusie, organizovali vzdelávacie programy, realizovali prieskumy
a hodnotenia úrovne dodržiavania princípov správy a riadenia.
Prispejeme tak k väčšej otvorenosti,
poctivosti a zodpovednosti manažérov
spoločností v prospech transparentného
a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku.
Chceme prinášať prehľadný eNewsletter
s užitočnými informáciami o našej práci
a výsledkoch, ktoré majú pre všetkých
čitateľov praktický zmysel.

Verím, že sa nám podarí naplno a efektívne využiť nový komunikačný priestor, preto
radi uvítame aj vaše podnety a príspevky.
Želám vám príjemné čítanie.
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA

eNEWSLETTER CECGA POMÔŽE PLNIŤ NAŠE CIELE:
• Zvýšiť povedomie o činnosti CECGA, a to tiež vďaka inovovanej webovej stránke CECGA.
• Zatraktívniť prínos dodržiavania štandardov CG – spoločnosti získajú pridanú hodnotu 		
v komunikácii s obchodnými partnermi, bankami, akcionármi, zamestnancami a celým 		
vonkajším prostredím - dôveru partnerov, kredit a v konečnom dôsledku vplyv aj 		
na ziskovosť spoločnosti.
• Povzbudiť spoločnosti, aby sa prihlásili ku Kódexu správy a riadenia spoločností
na Slovensku (Kódex) a reportovali dodržiavanie jeho princípov zverejnením Vyhlásenia
o dodržiavaní zásad Kódexu vo výročnej správe.

UŽ V PRVOM ČÍSLE VÁS ČAKAJÚ
PRAVIDELNÉ RUBRIKY:
• Editoriál
• Naše aktivity
• Skúsenosti a trendy Corporate Governance vo svete
• Dodržuj alebo vysvetli
• Slovník Corporate Governance

www.cecga.org
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OPAŤ OCENÍME SPOLOČNOSTI
Už po štvrtýkrát budeme udeľovať prestížne Ocenenie CECGA najtransparentnejším
slovenským spoločnostiam, ktoré dodržiavajú princípy Corporate Governance a otvorene
zverejňujú informácie v súlade s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku.
Naším cieľom je vyzdvihnúť najlepšie spoločnosti a prezentovať ich ako vzory pre ďalšie
spoločnosti, ktoré by sa radi rozvíjali a inšpirovali od najlepších. Týmto pozitívnym spôsobom
chceme motivovať spoločnosti, aby skvalitnili úroveň informovania vo svojich Vyhláseniach
o správe a riadení spoločnosti v rámci výročných správ.

CECGA združuje členov predstavenstiev, dozorných
rád, konateľov, manažérov a akademických pracovníkov
na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi
Corporate Governance.
Chceme posilniť členskú základňu asociácie, preto súčasťou každého
čísla eNewslettra bude Žiadosť o členstvo v CECGA. V každom
vydaní nájdete tiež vzorový formulár Vyhlásenie o dodržiavaní
zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku z dielne
asociácie CECGA a samozrejme aj samotný Kódex. Vďaka tomuto
formuláru sme uľahčili oznamovaciu povinnosť spoločnostiam, ktoré
sa prihlásili ku Kódexu a umožnili im komplexnejšie sa vyjadriť k úrovni
implementácie princípov správy a riadenia.

eNewsletter CECGA vydáva Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA - Central European Corporate Governance Association)

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
kontakt: Ing. Barbora Lazárová, výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady CECGA
e-mail: office@asociaciappp.sk, tel.: +421 903 205 036, web: office@cecga.org
eNewsletter CECGA bude vychádzať štvrťročne a bude k dispozícii na webstránke www.cecga.org.

Nemám záujem odoberať eNewsletter.
ODHLÁSIŤ SA

www.cecga.org

