Margaret "Pegg" Talor
Diretora Independente de Oportunidade
Talor atua como membro da noa diretoria dede janeiro de 2014. Anteriormente,
ela foi preidente da PeopleSoft Invetment, Inc., ubidiária da PeopleSoft, Inc.
(adquirida pela Oracle), de janeiro de 2000 a janeiro de 2005, e vice-preidente
ênior de operaçõe corporativa da PeopleSoft, Inc. de janeiro de 1989 a dezembro
de 1999. De janeiro de 2000 a dezembro de 2003, ela atuou como preidente da
Nevada Pacific Development Corp., uma firma de erviço de conultoria. De
dezembro de 1999 a dezembro de 2000, ela foi Diretora executiva da Venture
Builder, LLC, uma emprea de conultoria para emprea iniciante. De maio de
1986 a outubro de 1988, Talor atuou como vice-preidente de trute e getão de
invetimento do Hibernia Bank. De janeiro de 1983 a outubro de 1985, a Srta. Talor
foi vice-preidente de organização, planejamento e deenvolvimento do Bank of
California. Ela também continua fazendo parte do conelho diretor de vária
corporaçõe com açõe cotada em bola de valore. É bacharel em Comunicação e
Picologia pela Lone Mountain College of California e concluiu o Corporate
Governance Program pela Stanford Buine School e o Compenation Committee
Program pela Harvard Buine School.
Preidente do Comitê de Remuneração
Membro do Comitê de Auditoria
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport

mmcglocklin@riminitreet.com

ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

