حقوق و مزایای مدیران
حقوق و مزایای مدیر عامل شركت گروه بهمن ،با رعایت الزامات قانوني و ضوابط شركت و پس از تصویب هيات مدیره ،پرداخت مي گردد .
ضمنا هرگونه پرداخت به اعضا غير موظف هيات مدیره ( حق حضور و پاداش  ).....با رعایت قوانين مربوطه و منوط به تصویب مجمع عمومي
عادی ساليانه مي باشد .

رویه های حاكميت شركتي
حاكميت شركتي در گروه بهمن فرایندی در حال پيشرفت از مدیریت و اداره گروه است كه در حين محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله
بستانکاران ،كاركنان ،تأمين كنندگان ،مشتریان ،دولت ،رقبا و جامعه) ،از طریق شفاف سازی ،نقش و مسئوليت های همه شركت كنندگان در
حوزه حاكميت شركتي (برای مثال ،هيات مدیره ،مدیران ،مشاور حقوقي و حسابرسان داخلي ،حسابرسان خارجي ،مشاوران مالي  ،آژانس های
اعتباری ،قانون گذاران ،سياست گذاران ،سرمایه گذاران و دیگر افراد) و نيز پاسخگو كردن آنان در انجام مسئوليت های خود ميباشد و هدف
عمده آن ارزش آفریني برای سهامداران است.
حاكميت شركتي در گروه بهمن تنها بر اساس مقرارات رسمي ،رویه ها و دستورالعمل های جامع نمي باشد بلکه هدف آن است كه كاركنان از
درون تغيير كنند و كمال شخصي به یک فرایند مستمر و نظام مند تبدیل تبدیل شود ،كه نتيجه آن حاكميت شركتي پایداراست.

مزیت استفاده از دستورالعمل های حاكميت شركتي برای سهامداران در گروه بهمن


تسهيل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران؛



تضمين امنيت بيشتر به سهامداران در مورد سرمایهشان؛



فراهمكردن انگيزههای مناسب برای مدیریت و هيئتمدیره بهمنظور پيگيری اهدافي در راستای منافع شركت؛



اطميناندادن به سهامداران از اینکه بهاندازهی كافي از تصميمات مربوط به مسائل اساسي شركت (مانند اصالحات قانوني یا قوانين
مربوط به ادغام ،فروش دارایيها و نظایر آن) آگاه خواهند شد.

مزیت استفاده از دستورالمعمل های حاكميت شركتي برای سازمان گروه بهمن
پياده سازی اصول حاكميت شركتي مزایایي برای سهامداران و هم برای مدیران شركتها خواهد داشت و سطح شفافيت سازماني را افزایش مي
دهد .ازجمله مزایای آن ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:


كمک به باقيماندن در محيط به شدت رقابتي (از طریق ادغام ،مالکيت ،مشاركت و كاهش ریسک).



بهبود دسترسي به بازارهای سرمایه و بازارهای مالي.



فراهمكردن اتخاذ سياست خروج در مواقع مورد نياز ،اطمينانیافتن از انتقال بيدردسر ثروت و دارایيهای از یک نسلبهنسل دیگر،
همچنين كاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

جبران خدمات هيات مدیره و مدیران شركت های زیر مجموعه :
حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هيات مدیره شركتهای زیر مجموعه ، ،با رعایت الزامات قانوني و ضوابط مشخص شركت گروه بهمن
و پس از تصویب هيات مدیره هر شركت  ،پرداخت مي گردد.
هرگونه پرداخت به اعضا غير موظف هيات مدیره شركتهای زیر مجموعه ( حق حضور و پاداش  ).....با رعایت قوانين مربوطه و منوط به تصویب
مجمع عمومي عادی ساليانه مي باشد .

ماموریت شركت های تابعه و وظایف مدیران:
با رعایت كليه قوانين و مقررات حاكم بر گروه بهمن و شركت های زیر مجموعه و در راستای حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان و پاسخگویي
هيات مدیره  ،این شركت سياست های كلي ماموریت هرشركت و وظایف مدیران را ابالغ و به صورت فصلي عملکرد هر شركت را رصد نموده و
اقدامات الزم جهت رسيدن به اهداف را بعمل مي آورد .

اقدامات و رویه های انجام شده حاكميت شركتي در گروه بهمن و شركتهای زیرمجموعه :


تشکيل كميته و واحد حسابرسي داخلي



تشکيل كميته ریسک



تشکيل كميته انتصابات



انتصاب اعضا هيئت مدیره شركتهای زیر مجموعه



توثيق سهام مدیران



تدوین بودجه ساليانه



كنترل بودجه ای با عملکرد واقعي شركتهای زیر مجموعه بصورت فصلي



تهيه منشور هيات مدیره



تهيه منشور اخالقي



و ...

