
22001155  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  CCoonnfflliicctt  FFoorrmm::    WWoorrkkffoorrccee  SSoolluuttiioonnss  BBoorrddeerrpplleexx        PPaaggee    11  

  

  

AANNNNUUAALL  CCOONNFFLLIICCTT  OOFF  IINNTTEERREESSTT  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  

TTHHEE  BBOOAARRDD  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  OOFF  WWOORRKKFFOORRCCEE  SSOOLLUUTTIIOONNSS  BBOORRDDEERRPPLLEEXX  

  

PPlleeaassee  ccoommpplleettee  tthhiiss  ffoorrmm  ffuullllyy  aanndd  aaccccuurraatteellyy..    UUssee  aaddddiittiioonnaall  ppaappeerr  iiff  nneecceessssaarryy..  

  

11..    DDoo  yyoouu  oorr  aann  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt  iinn  aa  bbuussiinneessss  eennttiittyy  

tthhaatt  pprroovviiddeess  ggooooddss  oorr  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  SSoolluuttiioonnss  BBoorrddeerrpplleexx,,  IInncc..  dd//bb//aa  WWoorrkkffoorrccee  SSoolluuttiioonnss  

BBoorrddeerrpplleexx  ((tthhee  ““WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd””))??      AA  lliisstt  ooff  eennttiittiieess  tthhaatt  pprroovviiddee  ggooooddss  oorr  sseerrvviicceess  ttoo  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd  

((tthhee  ““VVeennddoorr  LLiisstt””))  iiss  eenncclloosseedd  aass  AAppppeennddiixx  11  ttoo  tthhiiss  qquueessttiioonnnnaaiirree  ffoorr  yyoouurr  rreeffeerreennccee..  AA  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  

tteerrmm  ““ssuubbssttaannttiiaall  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt””  iiss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  AAppppeennddiixx  22..  

________YYeess    ________NNoo  

  

IIff  ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““AA””  bbeellooww..  

  

22..    DDoo  yyoouu  oorr  aann  iimmmmeeddiittee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  aann  iinntteerreesstt  iinn  aannyy  rreeaall  pprrooppeerrttyy  ((ii..ee..,,  llaanndd  oorr  

bbuuiillddiinnggss))  tthhaatt  iiss  lleeaasseedd,,  rreenntteedd,,  oorr  iiss  oorr  wwaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppuurrcchhaassee  bbyy  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd??      TThhee  llaannddlloorrddss  

wwhhoo  lleeaassee  ssppaaccee  ttoo  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd  aarree  ccoonnttaaiinneedd  wwiitthhiinn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt,,  aattttaacchheedd..    

______YYeess  ______NNoo  

  

IIff    ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““BB””  bbeellooww..  

33..      DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  ccoonnttrraacctt  wwiitthh,,  oorr  ddoo  yyoouu  rreepprreesseenntt  aannyy  bbuussiinneessss,,  oorrggaanniizzaattiioonn,,  oorr  iinnssttiittuuttiioonn  tthhaatt  hhaass  aa  

ccoonnttrraacctt  oorr  ffiinnaanncciiaall  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd??    ((SSeeee  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt,,  AAppppeennddiixx  11))  

______YYeess  ______NNoo  

  

IIff    ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““CC””  bbeellooww..  

44..      HHaavvee  yyoouu,,  wwiitthhiinn  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr,,  aacccceepptteedd  aannyy  ggiiffttss  wwoorrtthh  mmoorree  tthhaann  $$5500  ffrroomm  aannyy  ccoonnttrraaccttoorr,,  vveennddoorr  oorr  

ssuupppplliieerr  ooff  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd??      ((SSeeee  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt,,  AAppppeennddiixx  11))    

______YYeess  ______NNoo  

  

IIff    ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““DD””  bbeellooww..  

55..    DDoo  yyoouu  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  aannyy  ppaarrttnneerrss  oorr  bbuussiinneessss  aassssoocciiaatteess  tthhaatt  hhaavvee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt  iinn  aannyy  

ccoonnttrraaccttoorr,,  vveennddoorr  oorr  ssuupppplliieerr  ooff  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd??    ((SSeeee  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt,,  AAppppeennddiixx  11))  

______YYeess  ______NNoo  

  

IIff    ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““EE””  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ppaaggee..  

66..    DDoo  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ooffffeerrss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  ffrroomm  aannyy  bbuussiinneessss  oorr  eennttiittyy  tthhaatt  ddooeess  bbuussiinneessss  wwiitthh  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  

BBooaarrdd??      ((SSeeee  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt,,  AAppppeennddiixx  11))  

______YYeess  ______NNoo  

  

IIff    ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““FF””  bbeellooww..  

77..    HHaavvee  yyoouu,,  wwiitthhiinn  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr,,  vvootteedd  oonn  oorr  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aannyy  ddeecciissiioonn  mmaaddee  bbyy  tthhee  ffuullll  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd  iinn  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  oonn  aannyy  mmaatttteerr  wwhhiicchh  wwoouulldd  pprroovviiddee  aa  ddiirreecctt  ffiinnaanncciiaall  

bbeenneeffiitt  ttoo  yyoouu,,  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy,,  oorr  aannyy  eennttiittyy//oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhcchh  yyoouu  oowwnn  oorr  ddiirreeccttllyy  rreepprreesseenntt??      

______YYeess  ______NNoo  

  

IIff    ““yyeess””  pplleeaassee  ccoommpplleettee  

PPaarrtt  ““GG””  bbeellooww..  



            

    

  

AA..    AAss  aa  DDiirreeccttoorr  oonn  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  yyoouu  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddiisscclloossee  aannyy  ddiirreecctt  

oorr  iinnddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiippss  tthhaatt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  mmoonneeyy  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  bbeeiinngg  

ppaaiidd  ttoo  yyoouu  oorr  aann  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  ffrroomm  ffuunnddss  tthhaatt  ppaassss  tthhrroouugghh  tthhee  

WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd..      IIff  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd  ccoonnttrraaccttss  wwiitthh  oorr  ffuunnddss  aa  bbuussiinneessss  

oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  yyoouu  wwoorrkk  ffoorr,,  oorr  rreecceeiivvee  ffuunnddss  ffrroomm,,  iiddeennttiiffyy  tthhaatt  bbuussiinneessss  

oorr  oorrggaanniizzaattiioonn..    PPlleeaassee  aallssoo  ddiisscclloossee  aannyy  ddiirreecctt  oorr  iinnddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiippss..    UUssee  

tthhee  ssppaaccee  pprroovviiddeedd  hheerree  oorr  oonn  aann  aattttaacchheedd  ppaappeerr..                

  

BB..  PPlleeaassee  bbrriieeffllyy  ddeessccrriibbee  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  nnaattuurree  ooff  aannyy  rreeaall  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  wwaass  

lleeaasseedd,,  rreenntteedd  oorr  ssoolldd  ttoo  tthhee  WWoorrkkffoorrccee  BBooaarrdd..  

  

  

  

  

CC..  PPlleeaassee  iiddeennttiiffyy  tthhee  ccoonnttrraacctt  oorr  eennttiittyy  yyoouu  rreepprreesseenntt  tthhaatt  hhaass  aa  ccoonnttrraacctt..  

  

  

  

  

DD..  IIff  yyoouu  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aannyy  ggiifftt  oorr  tthhiinnggss  ooff  vvaalluuee  iinn  eexxcceessss  ooff  $$5500  ffrroomm  aannyy  

ppeerrssoonn  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt,,  pplleeaassee  ssttaattee  tthhee  nnaattuurree  aanndd  vvaalluuee  ooff  

tthhee  ggiifftt  aanndd  iiddeennttiiffyy  wwhhoo  ggaavvee  iitt  ttoo  yyoouu..        IInncclluuddee  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  oorr  

eennttiittyy  wwhhoo  ggaavvee  yyoouu  tthhee  ggiifftt  aanndd  tthhee  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  oorr  

eennttiittyy..  

  

  

  

EE..  PPlleeaassee  ddeessccrriibbee  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  iinntteerreesstt  aatt  iissssuuee..  

  

  

  

  

FF..  PPlleeaassee  ssttaattee  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  oorr  eennttiittyy  wwhhiicchh  hhaass  mmaaddee  yyoouu  aa  jjoobb  ooffffeerr..  

      

  

GG..  PPlleeaassee  ssttaattee  aannyy  vvoottee  oorr  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ffuullll  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  wwhhiicchh  pprroovviiddeedd  

aa  ddiirreecctt  ffiinnaanncciiaall  bbeenneeffiitt  ttoo  yyoouu,,  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy,,  oorr  aannyy  

eennttiittyy//oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  yyoouu  oowwnn  oorr  ddiirreeccttllyy  rreepprreesseenntt..  

  

  



  

  

  

  

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  

  

II  cceerrttiiffyy  aanndd  aaffffiirrmm  tthhaatt  tthhee  aannsswweerrss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  bbyy  mmee  iinn  tthhiiss  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt  ddiisscclloossuurree  ffoorrmm  aarree  ttrruuee,,  ccoorrrreecctt,,  

aanndd  ccoommpplleettee  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  aannyy  ffaallssee  oorr  mmiisslleeaaddiinngg  aannsswweerrss  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  oonn  tthhiiss  

ffoorrmm  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aa  ppoossssiibbllee  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd//oorr  ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  tthhee  rreemmoovvaall  ffrroomm  ooffffiiccee  aass  aa  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr..      
  

  

  

  

______________  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                

SSiiggnnaattuurree                            DDaattee    

  

  ______________________________________________________________  

  PPrriinntteedd  NNaammee  



            

    

AAppppeennddiixx  11  

  

VVeennddoorr  LLiisstt  

  

SSeeee  aattttaacchheedd  lliisstt  ((PPDDFF  ffoorrmmaatt))



  

  

  

  

AAppppeennddiixx  22  

  

SSuubbssttaannttiiaall  FFiinnaanncciiaall  IInntteerreesstt  

  

AA  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  hhaass  aa  ““ssuubbssttaannttiiaall  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt””  iinn  aann  eennttiittyy  iiff  tthhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr::  

  

((AA))    oowwnnss  1100%%  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ssttoocckk,,  sshhaarreess,,  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee,,  oorr  ootthheerr  iinntteerreesstt  iinn  aann  eennttiittyy  lliisstteedd  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt;;        

  

((BB))    oowwnnss  mmoorree  tthhaann  $$55,,000000  ooff  tthhee  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  aann  eennttiittyy  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt;;  

  

((CC))    oowwnnss  rreeaall  pprrooppeerrttyy  iiff  tthhee  iinntteerreesstt  iiss  aann  eeqquuiittaabbllee  oorr  lleeggaall  oowwnneerrsshhiipp  wwiitthh  aa  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  $$22,,550000  oorr  mmoorree  uusseedd  ffoorr  aann  

eennttiittyy  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt;;      

  

((DD))    rreecceeiivveess  ffuunnddss  ffrroomm  aann  eennttiittyy  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt  eexxcceeeeddss  1100%%  ooff  tthhee  ppeerrssoonn''ss  ggrroossss  iinnccoommee  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr;;    

  

((EE))    iiss  aa  ccoommppeennssaatteedd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss  oorr  ootthheerr  ggoovveerrnniinngg  bbooaarrdd  ooff  aann  eennttiittyy  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt;;      

  

((FF))    sseerrvveess  aass  aann  eelleecctteedd  ooffffiicceerr  ooff  aann  eennttiittyy  oonn  tthhee  VVeennddoorr  LLiisstt;;  oorr  

  

((GG))    iiss  rreellaatteedd  ttoo  aa  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ddeeggrreeee  bbyy  bblloooodd  oorr  mmaarrrriiaaggee  wwhhoo  hhaass  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ffiinnaanncciiaall  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  eennttiittyy,,  aass  

lliisstteedd  iinn  ssuubbppaarraaggrraapphhss  ((AA))  tthhrroouugghh  ((FF))  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn..    AA  ““ffiirrsstt  ddeeggrreeee””  rreellaattiioonn  mmeeaannss  aa  ppaarreenntt,,  cchhiilldd,,  aaddoopptteedd  cchhiilldd,,  oorr  

ssppoouussee..  

  


