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 ها  نظارت شركتهنام آيين

 بر اساس اصول او اي سي دي
 ٢٠٠٢سپتامبر 

 
 مقدمه 

هاي جمهـوري اسـلواكي تنظـيم     اركرد هر چه بهتر شركت    نامه به منظور باالبردن ك      اين آيين 
پذيري از عوامل بنيـادين بـراي جلـب           از آن جا كه صراحت، درستي و مسئوليت       . شده است 

از ايـن   . زنـد   نامه نيز بر محور همين سه عامل دور مي          گذاران است، اين آيين     اعتماد سرمايه 
نامه شوند، برخي از مـواد و         ن آيين ها تشويق به پذيرفتن اي      رو تأكيد بر آن است كه شركت      

هاي ساالنه خود بـه سـهامداران توضـيح           قرارهاي آن را هم اكنون به كار برند، و در گزارش          
دارند به كار بندند، آن       رود مواد ديگري را كه تاريخ       دهند به چه دليل وقتي از آنها انتظار مي        

ها بتوانند گام به      بر آن است كه شركت    اميد  . برند  دار را به كار نمي      نوع قرارها و مواد تاريخ    
نامه را به كار بندند كه ظرف يكي دو سـال قـادر بـه                 گام و هر چه بيشتر موادي از اين آيين        

 .اجراي كامل آن نيستند
كنند بايد بـه طـور مسـتقل مـورد            نامه مي   ها پيرامون اين آيين     همه اظهاراتي كه شركت   

شوند تـا بـه حسابرسـان         ها تشويق مي     شركت رسيدگي و تأكيد قرار گيرند و بدين ترتيب       
 . خود مراعات كننده رسيدگي شده را در حسابرسي ساالنخود تعليم دهند اين موارد

نامه تجاري همراه باشد،      هاي پيشنهادي نظام    نامه با اصالحيه    هدف اين است كه اين آيين     
و در موارد ديگري ضامن     هاي تحقق آنها باشد؛       گر داليل اصالحيه و شيوه      تا در مواردي توجيه   

هاي كار در     پيشنهاد شده است كه تنها راه براي پيشبرد شيوه        . اجراي بهترين شيوه كار باشد    
ر اين مرحله   اما در عين حال تصور بر اين است كه د         . ها همانا تغييرات قانوني است      اين حوزه 

ر مـورد همـه     را در قـانون گنجانيـد تـا بعـد د          ) قرارها(ها     شرط ههنوز مشكل است كه هم    
اند به كار بسته شوند، و اين كار ممكن است            هاي بزرگ يا كوچكي كه خصوصي شده        شركت

گذرانند پر هزينه شود و اين مـانع از            سختي مي  ههاي جمهوري اسلواكي كه دور       شركت براي
 .هاي قانوني بعدي بگنجانند نامه را در اصالحيه هاي اين نظام شود كه شرط آن نمي

ها، اتحاديـه سـوداگران اوراق        ، اتحاديه بانك  (INEKO) همراه با    (FMA)الي  مرجع بازار م  
هـاي بيمـه و بـورس         ، اتحاديه شركت  )امالك(هاي مديريت سرمايه      بهادار، اتحاديه شركت  

نامـه    ترين راه براي تحقق اين نظـام        اند كه مناسب     با هم به توافق رسيده     (BSSE)براتيسالو  
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اجازه معامله اوراق بهادار در بازار بورس براتيسالو  مه مقرراتنامه را ضمي اين است كه نظام
 .نامه را اعالم كنند  خود پذيرش اين نظام هاي ساالنه ها بخواهند در گزارش كنند و از شركت

دهندگان را تشويق كرد كه       گذاران مؤسس و وام     اميد بر آن است كه بتوان همه سرمايه       
كننـد، چـه بـه        گذاري مـي    هايي را كه در آنها سرمايه       كتنامه را بپذيرند و فعاالنه شر       نظام

نامه را بپذيرند و مواد آن را بيش          صورت پشتوانه و چه به صورت وام، تشويق كنند اين نظام          
 .از پيش به كار بندند

 

 زمينه  پس

ها تنظيم شده است؛ اين       نامه بر اساس اصول پنجگانه زير در زمينه نظارت شركت           اين نظام 
  تصويب كرده است١٩٩٩ در آوريل سال (OECD)اصول را 

  هاي مديريت پذيري بخش مسئوليت •

  حقوق اساسي سهامداران]رعايت[ •

   رفتار يكسان نسبت به همه سهامداران •

  ارايه اطالعات و شفافيت •

 نقش سهامداران در اداره شركت •
 تلفيقي بازار   نامه  به عالوه به مواد و مطالب ديگري نيز ارجاع شده است، از آن جمله نظام              

 بدين منظور تنظيم شده است كه مجموعه معيارهايي عرضه كند  نامه  اين نظام . بورس لندن 
آنكـه لزومـي بـه        هاي جمهوري اسلواكي قرار گيرند، بـي        كه مورد پذيرش و كاربرد شركت     

اين شيوه كار در كشورهاي ديگر نيز پذيرفته شده اسـت، كـه از              . گذاري داشته باشد    قانون
تر كشور انگلستان؛ بسياري معتقدند اين كشور پرچمدار اجراي خوب نظارت بر              جستههمه بر 
نامه بر اساس آنها شكل گرفته است عبارتنـد از            اصولي كه اين نظام   . ها در اروپاست    شركت

ها، البته در     شفافيت از سوي شركت   . پذيري  ، مسئوليت )شرافت كاري (شفافيت، درستكاري   
كند، اساسي است كه سبب جلب اعتمـاد           آنها برايشان تعيين مي    اي كه وضع رقابتي     محدوده

ها و كساني كه در موفقيت كار شركت نقشي دارند امـري              شود؛ اعتماد ميان كار شركت      مي
گذاران، و به طور كلي       اساسي است، كساني مثل سهامداران و كارمندان و طلبكاران و سرمايه          

 .همه مردم
ها را    شود، و هيئت    سبب باالرفتن كارايي اقتصاد بازار مي     رساني    شفاف بودن در امر اطالع    

كند و بـه سـهامداران و ديگـران، بـه ويـژه بـه بانكـداران و                    به اقدامات مؤثري تشويق مي    
ها را مـورد مداقـه قـرار      دهد با دقت هر چه بيشتر شركت        گذاران بالقوه امكان مي     سرمايه
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انـد از     ازار سرمايه در پي جلـب سـرمايه       هايي كه از طريق ب      دهند، كه اين خود براي شركت     
 .اهميتي اساسي برخوردار است

انـدازي    درستكاري يعني معامله و داد و ستد رو راست و الزمه آن صداقت و ارايه چشـم                
پذيرش اين مفاهيم تا حدود زيادي سبب از ميـان رفـتن            . درست و متوازن از شركت است     

هاي مختلف دنياي تجاري جمهوري       اخير در بخش  شود كه     اي مي   اعمال و رفتارهاي غير اخالقي    
كند كه سبب هدايت      اسلواكي شايع شده است و كمك زيادي در جهت برقراري فضايي مي           

 .گذاري در اوراق بهادار شود و هم سرمايه گذاري اساسي مي هم سرمايه
هاي اجرايـي     پذيري امري اساسي است و الزمه آن اين است  كه هيئت             شناخت مسئوليت 

ها را براي سهامداران و ذينفعان        هاي خود را بپذيرند و اين تصميم        ظارت مسئوليٍت تصميم  و ن 
 .تشريح كنند

هاست تـا در امـر ارزيـابي و بهبـود             دادن به دولت     به منظور ياري   (OECD)تنظيم اصول   
هاي كشور خود كارايي بيشـتري   ساختار حقوقي، قانوني و نظارتي در زمينه نظارت بر شركت     

هدف ديگر از تنظيم اين اصول ارايه راهنمـايي و پيشـنهاد بـه بازارهـاي بـورس،                  . نندپيدا ك 
ها و اشخاصي است كه در فرايند بهبود وضع نظارت            ها و به مؤسسه     گذاران، شركت   سرمايه

هـاي خصوصـي شـده        اين اصول در اصل بـراي شـركت       . ها صاحب نقشي هستند     بر شركت 
هـاي    ر مفيـدي بـراي بهبـود وضـع نظـارت در شـركت             اند، اما در عين حال ابزا       تنظيم شده 

هـايي كـه      هايي است كه در مالكيت افرادند و شـركت          اند، مقصود شركت    خصوصي نشده 
 .همچنان در مالكيت دولت هستند

نظارت خوب جمعي به ويژه در جمهوري اسلواكي و كشورهاي ديگري كه در مرحله انتقال               
جربه درازمدت و مداوم در حيطه مالكيت غير        در اين كشورها ت   : هستند اهميت خاصي دارد   

نظـارت جمعـي     .ها و اقدامات جمعي كه مالزم آن است وجود نداشته اسـت             دولتي شركت 
شود، و ابزار الزم بـراي        ها تعيين مي    كند كه بر اساس آن اهداف شركت        چارچوبي فراهم مي  

 .كند رسيدن به اين اهداف و هدايت كارها را مشخص مي
كند تا به دنبال اهدافي باشند كه         ها ايجاد مي    هاي مناسبي براي هيئت     انگيزهعالوه بر آن،    

شـود، و در    است و سبب تسهيل هدايت مؤثر امور مي در جهت منافع شركت و سهامداران
 .برداري كنند شود تا از منابع خود به نحو مؤثرتري بهره ها مي نتيجه سبب تشويق شركت

. اند  ها منافعي در بر دارد كه قابل لمس          براي شركت  رعايت و اجراي خوب نظارت جمعي     
تواننـد    تـر مـي     ها راحت   شود و شركت    ها به هنگام تحصيل وام مي       سبب تسهيل كار شركت   

. كنـد  ها را تعديل مـي  گذاران مناسب را جذب و حفظ كنند و هزينه اين گونه فعاليت          سرمايه
شود، ديگر در پي كنترل       النه رفتار مي  گذار مهمي اعتماد حاصل كند كه با وي عاد          اگر سرمايه 

 .آيد هاي كليدي و حساس بر نمي شركت از طريق كسب سهام و به دست گرفتن پست
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هايي كه در پي كسب منابع مالي براي بازسازي و بهبـود و پيشـبرد شـركت      براي شركت 
يز گذاران بزرگ و اساسي حا      جمعي بيش از پيش از نظر سرمايه      . هستند، اجراي خوب نظارت   

گذاران نيز به مقررات و قوانين خاص خويش براي           شود، خود اين سرمايه     اهميت بيشتري مي  
يكـي از   . بندانـد   گـذاري كننـد پـاي       خواهند در آنها سـرمايه      هايي كه مي    انتخاب نوع شركت  

گـذار    مؤسسه كالپـرز سـرمايه    :  است (Clapers)گذاران اساسي كالپرز      ترين سرمايه   بزرگ
گـذاري    ر در كاليفرنياست و مقررات دقيقي دارد كه پيش از سـرمايه           عمده و اساسي مستق   

گذاري آن است كـه بايـد اطمينـان           هاي اين مؤسسه سرمايه     شرط  بايد اعمال كند، و از پيش     
گذاري كند نظارت جمعي را به خوبي رعايت          خواهد در آن سرمايه     حاصل كند شركتي كه مي    

برداري را كننـد، و       ازار سرمايه جهاني حداكثر بهره    ها بخواهند از ب     اگر شركت . كند  و اجرا مي  
اگر بخواهند سرمايه درازمدت جذب كنند، تمهيدات نظارت جمعي آنها حتما بايد قابل قبول              

 .و معتبر باشند
اخيراً يكي از مشكالت عمده جمهوري اسـلواكي مسـأله رفتـار بـا سـهامداران، بـه ويـژه                    

گـذاران     هستند بوده است، كـه شـامل سـرمايه         هاي قومي   سهامداراني كه متعلق به اقليت    
آن عـده   . شوند، و اين خود به شهرت بازار اسلواكي سخت آسيب رسانده است             اساسي مي 
هايي هستند كه بـه       مشغوِل تجربه   اند، دل   گذاري كرده   گذاران خارجي كه سرمايه     از سرمايه 

اران براي حفظ سرمايه خود    گذ  از اين رو اين سرمايه    : گويند   مي (tunnelling)» تونل زدن «آن  
اند به صورتي فعال در مديريت شركت دخالت كنند، و در مـواردي همـين اقـدام                   كوشيده
گذاران خود سبب شده است تمهيدات نظارت خوب جمعي بـيش از پـيش آسـيب                  سرمايه
نامه تجارت اجـازه انتخـاب الگوهـاي جـايگزين بـراي              عالوه بر آن، به علت آنكه نظام      . ببيند
دهد، همين خود نيز وضع را بيش از پيش آشـفته كـرده               ا و تركيب هيئت مديره مي     ه  پست
گـذاران    پذيرفتن معيارهاي نظارت خوب جمعي بايد سبب اعتماد روزافزون سـرمايه          . است

شود و در نتيجه سبب جذب سرمايه بيشتري شود، كه هم به صورت اوراق بهـادار باشـد و                   
انـد در برخـي از    گذاران اساسي صاحب ارزش ويـژه      از آن جا كه سرمايه     FDIهم به صورت    

بازارها بيش از پيش خواستار آن هستند كه در امر نظارت جمعـي حـق اظهـار نظـر داشـته                     
گذار معموالً در پي اعمال       اشخاص سرمايه . باشند، كه البته بايد آنها را به اين كار تشويق كرد          

 عادالنه از سوي مديريت شركت مشغول رفتار حق نظارت نيستند اما ممكن است سخت دل    
الزم است به ايـن نكتـه       . اي باشند كه كنترل شركت در دست آنهاست         و سهامداران عمده  

 از طريق حـق اظهـار نظـر، و در واقـع از طريـق آراي                  اشاره كرد كه در بسياري از كشورها،      
ار هـا مـورد حمايـت قـر         گذار متعلق بـه اقليـت       گذار اساسي است كه فرد سرمايه       سرمايه

گذاران اساسي در بهبـود معيارهـا اهميـت           و بدين ترتيب شركت فعاالنه سرمايه     . گيرد  مي
هاي نظـارت نقـش مهمـي ايفـا           ها در بعضي از سيستم      طلبكاران به ويژه بانك   . بسزايي دارد 
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كنند از ريسك اعتباري و مالي مشتريان خود بكاهنـد و بـدين ترتيـب     زيرا سعي مي    كنند،    مي
 .يابند در مقام مانيتور بيرون از شركت بر كار نظارت كنند امكان آن را مي

در پي رهيافتي كه بازار بورس لندن چند سال پيش بـراي حمايـت از ابتكـار مشـابهي در                    
هـاي بـه ثبـت     انگلستان برگزيد، بازار بورس براتيسالو موافقت كرده است به همه شركت         

ها   از اين شركت  .  و آن را به كار بندند      نامه نظارت جمعي را بپذيرند      رسيده توصيه كند نظام   
شـود، اطـالع      هاي ساالنه خود كه به همان سال مربـوط مـي            خواسته شده است در گزارش    

 .اند نامه تبعيت كرده دهند تا چه ميزان از اصول اين نظام
 

 
 

 اصل يك 

يك هيئت اجرايي و يك هيئت نظـارت كارآمـد بايـد در رأس شـركت قـرار گيـرد و ايـن                 
 . بايد شركت را  هدايت كنند و به سهامداران پاسخگو باشندها هيئت
ـ ١   هيئت اجرايي بايد ماهي يك بار تشكيل جلسه دهند و كمال مطلـوب آن اسـت كـه    ١ 

كمتر از يك بار در ماه نباشد  و هيئت نظارت بايد سالي ده بار تشكيل جلسه دهند و كمـال                     
 .مطلوب آن است كه كمتر از سالي ده جلسه نباشد

 هيئت اجرايي و هيئت نظـارت بايـد داراي يـك برنامـه رسـمي باشـند كـه در آن        ٢ ـ  ١
هيئـت اجرايـي   . گيري آنها واگذار شده است قيد شده باشـد      مواردي كه به ويژه به تصميم     

بايد همه كارهاي كليدي مديريت شركت را در ست داشته باشد و هيئت نظارت بايـد بـه          
 .نحو مؤثري بر اين كارها نظارت كند

 همه اعضاي هيئت اجرايي و هيئت نظارت بايـد در مسـايل اسـتراتژي، اجـرا، منـابع            ٣ـ  ١
اي داوري    هاي كليدي و معيارهاي رفتار به شكلي مسـتقل و حرفـه             شركت، از آن جمله پست    

 .كنند
                  (procedure) همه اعضـاي هيئـت اجرايـي و هيئـت نظـارت بايـد داراي روال كـار        ٤  ـ  ١
اي نيـاز     هاي حرفـه    يد شده باشند تا بعداً در جريان انجام وظايف خود چنانچه به راهنمايي            تأي

 .ها برخوردار شوند پيدا كنند به خرج شركت از اين راهنمايي
 همه اعضاي هيئت اجرايي و هيئت نظارت بايد به راهنمايي و خدمات وكيل شـركت                ٥ـ١

ها مسئول است و بايـد مراقبـت          هيئتدسترسي داشته باشند؛ وكيل شركت در مقابل اين         
 .ها مراعات شود و از مقررات و قوانين قابل اجرا و مناسب تبعيت كنند كند و روال كار هيئت
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بخشـي     اعضاي هيئت نظارت بايد از نظر نعداد و از نظر قابليـت در حـد رضـايت   ٦ ـ   ١
 بايـد مسـتقل از      اعضاي هيئت نظـارت   . باشند تا نظرات آنها از وزن مناسب برخوردار باشد        

گونه وابستگي تجاري يا هر نوع وابستگي ديگري نداشته باشند، خواه با              مديريت باشند و هيچ   
سهامداران اكثريت و خواه يا شركت، زيرا اين وابستگي ممكن است به طور اساسـي در كـار                  

 .قضاوت مستقل آنخا اخالل ايجاد كنند
ي با نظارت شركتي كه در بـورس بـه           فردي كه نخستين بار به عضويت هيئت اجراي        ٧ـ  ١

 .هاي الزم و مناسب را ببيند شود، بايد آموزش ثبت رسيده است منصوب مي
مـدير كـل    .  پست عضو هيئت اجرايي با پست عضو هيئت نظـارت در تضـاد اسـت               ٨ـ  ١

 .شركت نبايد عضو هيئت نظارت باشد
هيئت اجرايي تهيه موقع براي   مديران شركت موظف هستند اطالعات مناسب را به٩ ـ  ١
رسد در همـه مـوارد        اما امكان زيادي دارد اطالعاتي كه از سوي مديريت شركت مي          . كنند

رئيس هيئـت   . كافي نباشد و هيئت اجرايي بايد اطالعات الزم را هر جا الزم باشد كسب كند              
اي آيند به اطالع اعض     اجرايي بايد مطالب الزم را درباره اموري كه در جلسات هيئت پيش مي            

 .هيئت برساند
 هيئت اجرايي وظيفه دارد اطالعات مناسب را بـه موقـع در اختيـار هيئـت نظـارت      ١٠ ـ  ١

 .ها و تقاضاهاي هيئت نظارت براي اطالعات بيشتر پاسخ دهد بگذارد و به همه پرسش
ـ ١  اعضاي هيئت نظارت بايد در مجمع عمومي سهامداران بـراي مـدت معينـي تعيـين     ١١ 

اعضاي هيئت اجرايي نيز بايد در مجمع       . ا بدون انتخاب مجدد ممكن نيست     شوند و ابقاي آنه   
تواند روش ديگري پيشنهاد كند و        عمومي سهامداران انتخاب شوند، اما مصوبات شركت مي       

اعضاي هيئت اجرايي را هيئت نظارت انتخاب كند، كه در اين صورت هيئت نظارت مسـئول                
اعضاي هيئت اجرايي، اين اعضا بايـد در فواصـل          بعد از انتخاب نخسِت     . چنين گزينشي است  

اسـامِي اعضـاي هيئـت    . زماني معيني كه نبايد بيش از پنج سال نباشد مجدداً انتخاب شـوند    
نامه آنها با تمام جزييات همراه        نظارت و اجرايي هنگام انتخاب يا انتخاب مجدد بايد با زندگي          

 .باشد
از آن جملـه  (هاي تازه درازمـدت   همه طرح سهامداران باالخص بايد براي تصويب ١٢ ـ  ١

هـا    براي تشكيل مجمع عمومي دعوت شوند، خواه اين خريد و فـروش           ) خريد و فروش سهام   
به صورت نقد باشد يا به صورت سهام؛ اعضاي هيئت نظـارت يـا اجرايـي و مـديران ارشـد         

 هسـرماي توانـد ارزش       مـي   خـود بـالقوه   اجرايي بايد در اين جلسات شركت كنند، كـه ايـن            
 .سهامداران را بيش از يك سال حفظ كند يا ارزش آن را تضعيف كند

 هم هيئت اجرايي و هم هيئت نظارت بايد بتوانند قضـاوت عينـي خـود را در مـورد               ١٣ـ١
 .امور شركت اعمال كنند، و اين داوري بايد به ويژه مستقل از مديريت شركت باشد



 8  / ها نامة نظارت شركت آيين

د استراتژيك شـركت باشـد، متضـمن         چارچوب نظارت مشترك  بايد ضامن راهبر       ١٤ـ١
گويي آن به هيئت      كنترل مؤثر مديريت شركت از سوي هيئت اجرايي باشد، و متضمن پاسخ           

 .نظارت، به شركت و به سهامداران باشد
هاي خود كنند و هر ساله يايد حداقل           اعضاي هيئت بايد وقت كافي صرف مسئوليت       ١٥ـ١
 .د شركت كنندشو هايي كه به پست مربوط مي جلسه% ٧٥در 

 

 اصل دوم

 .شركت بايد حافظ حقوق سهامدارن باشد
  حق روش مطمئني براي ثبت مالكيت؛١ـ٢
موقع و سريع سهام و بدون اعتراض غير منطقي يا مـانع تراشـي از          حق نقل و انتقال به     ٢ـ٢

 سوي شركت؛
 از آن جملـه   (موقع اطالعات مناسب درباره شركت         حق به دست آوردن منظم  و به        ٣ـ٢

ساالنه و همه اطالعاتي كه احتمال دارد از لحـاظ مـالي بـر قيمـت                  هاي ساالنه و نيمه     گزارش
 ها و مديريت شركت؛ ، درباره فعاليت)سهام تأثير بگذارد

 : حق كسب اطالعات كافي و به موقع مربوط به٤ـ٢
(I)تاريخ، مكان و دستور جلسه مجمع عمومي؛  

(II)سايلي كه قـرار اسـت در مجمـع عمـومي مـورد      موقع درباره م  اطالعات كامل و به
 تصويب قرار گيرند تا سهامدار بتواند در جلسه شركت كند چه شخصاً و چه به وكالت؛

(III)گيــري كــه در جلســات مجمــع عمــومي   مقــررات شــركت، از آن جملــه روال رأي
 شود؛  سهامداران رعايت مي

(IV)انگيري در همه جلسات مجمع عمومي سهامدار  ترتيب رأي. 
در جمهوري اسلواكي جلسات مجمع عمومي بايد در ساعات معمولي كار و در روزهاي كار               
تشكيل شوند و از منظر مكان بايد در مكان مناسب و مركز شهر باشد و در سـاعاتي تشـكيل     

 .شوند كه سهامداران را با هزينه غير منطقي يا مشكلي براي حضور رو به رو نكند
ـ ٢ هاي تازه در دستور جلسـه، كـه در    جرايي و حق افزودن فقره حق پرسش از هيئت ا٥  

 .شوند هايي براي آنها قايل مي حد منطقي محدوديت
 ها  حق انتخاب اعضاي هيئت٦ـ٢
ها نبايد گامي بردارند تا پيشـنهادي          حق سهيم شدن در منافع شركت؛ اعضاي هيئت        ٧ـ٢

نـه سـود شـركت بـر مبنـاي          كردن يا مانع توزيـع عادال       مطرح كنند كه سبب كاهش، پنهان     
 .هاي اقليت شود منصفانه و عادالنه ميان سهامداران از جمله سهامداران گروه
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 .ها  حق طرح پيشاپيِش سؤال و گرفتن پاسخ از اعضاي هيئت٨ـ٢
اعضاي هيئت اجرايي و هيئت نظارت نبايد دستور جلسه را به شكلي تنظيم كنند كه مـانع                 

هاي سـهامداران بـه شـكلي مسـتند و             بايد به پرسش   بحث كافي و مستند در جلسه شود و       
 .مناسب پاسخ دهند

شان در دستور جلسـه بيايـد، حـق           هاي پيشهادي   خواهند تصميم    وقتي سهامداران مي   ٩ـ٢
دارند خواستار حمايت كساني شوند كه داراي تعداد معيني سهام هسـتند و مطـئمن شـوند                 

مي به شكل مناسبي مورد توجه و بررسي       هاي پيشنهادي سهامداران در مجمع عمو       اين تصميم 
 .گيرند قرار مي

 حق دادن رأي چه خود او و چه به وكالت او؛ چه شخص خود مستقيماً راي بدهد و چه                    ١٠ـ٢
 .كسي به وكالت او رأي بدهد، رأي بايد ارزش مساوي داشته باشد

 :زير هاي گيري  حق شركت كردن و كسب اطالعات كافي در مورد تصميم١١ـ٢
 ها؛  ح مصوبهاصال •

 اجازه انتشار سهام اضافي و تازه؛ و  •

 .شود العاده كه منجر به فروش شركت مي هاي فوق نقل و انتقال •
 فرايند و روال كار جلسات مجمع عمومي سهامداران بايد به نحوي باشد كه با همـه                 ١٢ـ٢

 باشـد   روال كار شركت نبايد به نحوي     . اي برخورد شود    سهامدارن به نحو مناسب و شايسته     
 .جهت پرهزينه و دشوار شود كه رأي دادن بيش از حد و بي

 
 اصل سوم

اند همه تركيب سرمايه يا همه قرارهايي را به اطالع شركت برسانند كه               سهامدارن موظف 
شود كنترل برخي از سهامداران بر شركت به حدي رسد كه در مقايسـه بـا ارزش                   سبب مي 

هـاي سـرمايه و        است همه اين گونـه تركيـب       شركت موظف . مالكيت آنها نامتناسب است   
دهد بـه حـدي از        هاي سرمايه به سهامداران امكان مي       برخي از تركيب  . قرارها را برمال كند   

 .كنترل بر شركت برسند كه با ارزش مالكيت آنها نامتناسب است
 

 اصل چهارم 

 جملـه   شـيوه مطمئنـي را انتخـاب كنـد تـا بـا همـه سـهامداران و از آن          الزم است شركت  
 .هاي اقليت و خارجي برخورد شايسته شود سهامداران گروه

در هر طبقـه، همـه      . شود بايد مساوي باشد      رفتاري كه با يك طبقه از سهامداران مي        ١ـ٤
گذاران بايـد قبـل از        دادن داراي حق مساوي باشند همه سرمايه        سهامداران بايد در كار رأي    
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ورد حق رأيي كـه بـه هـر طبقـه از سـهام مربـوط                خريد سهام بتوانند اطالعات الزم را در م       
دادن بايد منـوط بـه رأي سـهامداران     هر گونه تغييري در حق رأي    . شود به دست آورند     مي

 .باشد
 صاحبان اسمي يا امنا بايد به صورتي كه موافقت شده است و به سود صاحبان سـهام                  ٢ـ٤

 .است رأي دهند
 .ممنوع شوددادن بايد   بند و بست و به سود خود رأي٣ـ٤
 اعضاي هيئت مديره و مديران موظف هستند همه عاليق خاصي را كه در مـذاكرات                ٤ـ٤

گذارد افشا كنند و بايد از شـركت در هـر             اند يا مسايلي راكه بر شركت اثر مي         مطرح شده 
 .گيرد اجتناب كنند گيري كه بر اساس اين گونه مذاكرات صورت مي نوع رأي

ايد شرافتمندانه با سهامداران رفتار كنند و رابطه خـوبي بـا   ها ب    در همه حال، شركت    ٥ـ٤
 :شود آنان برقرار سازند كه شامل موارد زير مي

هاي وكالتي را در جلسـات مجمـع عمـومي بشـمارند و بعـد            ها بايد همه رأي     شركت •
گيري بعد از پايان و بلند كردن دست اعالم كنند و             شمارش آرا را در مورد هر تصميم      

گيري را ثبت كنند، كه هميشه بايد بـراي بازرسـي سـهامداران               نه تصميم همه اين گو  
 . آماده باشد

اي   گيري جداگانه   اي در مجمع عمومي تصميم      ها بايد براي هر موضوع جداگانه       شركت •
ها زمـان معقـولي اختصـاص         گيري  را به رأي بگذارند و براي بحث پيرامون اين تصميم         

كنـد    ها ارتبـاط پيـدا مـي        ها و حساب    به گزارش ها بايد در جلساتي كه        شركت. دهند
 . اي را به رأي بگذارند گيري جداگانه تصميم

هاي حسابرسي، پـاداش و       رئيس هيئت نظارت بايد ترتيبي اتخاذ كند تا رؤساي كميته          •
شود حضور داشته باشند و به        گيري مي   ها در جلساتي كه در اين موارد تصميم         انتصاب
 . ها پاسخ دهند پرسش

 ٣٠ت بايد ترتيبي دهد تا آگهي تشكيل مجمع عمومي و اوراق مربوطه دست كم               شرك •
 .روز پيش از تشكيل مجمع به دست سهامداران برسد

گـذاران خصوصـي      ها بايد از مجمع عمومي براي برقراري رابطه بـا سـرمايه              شركت ٦ـ٤
 .استفاده كنند و آنها را به شركت در مجمع عمومي تشويق كنند

 
 اصل پنجم 

كت بايد ترتيبي اتخاذ كند تا همه مسايل مالي شركت به موقع و به دقت آشكار شود، از                 شر
 مالكيت، و نظارت شركت تا بـه سـهامدارن امكـان داده شـود                آن جمله وضع مالي عملكرد،    
 .گذاري كنند و كجا نكنند تصميم بگيرند كجا سرمايه
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 .هاي شركت  نتايج مالي و فعاليت١ـ٥
 . اهداف شركت٢ـ٥
 . مالكيت عمده سهام و حق رأي٣ـ٥
 .ها و مديران اجرايي كليدي، و پاداش آنها  اعضاي هيئت٤ـ٥
 .بيني  عوامل خطرساز مالي قابل پيش٥ـ٥
 .اندركاران  امور مالي مربوط به كارمندان و ديگر دست٦ـ٥
 موقع و كم    هايي براي عرضه اطالعات بايد وجود داشته باشد تا اين اطالعات به              كانال ٧ـ٥

 .كنندگان اطالعات مربوطه قرار گيرد هزينه در دسترس استفاده
 . مشي آن  ساختار نظارت و خط٨ـ٥
هـاي   هـاي مطمـئن بـراي كنتـرل     ها بايد به سهامداران پاسخگو باشند و شيوه          هيئت ٩ـ٥

 .داخلي و مناسب و روال كار بازرسي اتخاذ كنند
انـد    براتيسالو به ثبت رسيده   هايي كه در بورس        اقدام مناسب آن است كه شركت      ١٠ـ٥
هايي براي مميزي، انتصاب و پاداش تشكيل دهند كه از اكثريت اعضـاي مسـتقل و بـه                   كميته

 .مدت پنج سال تشكيل شده باشند
 

 

 ٦اصل 

 .سهامداران مؤسس بايد در معامالت خود با شركت مسئوالنه عمل كنند/ گذاران سرمايه
ئوليت دارند از آراي خود اسـتفاده مناسـب         سهامداران مؤسس مس  / گذاران   سرمايه ١ـ٦
 .كنند
ـ ٦ سهامداران مؤسس بايد آماده باشند تا هر جـا عملـي اسـت وارد    / گذاران  سرمايه٢ 

هــا باشــند؛ ايــن مــذاكرات بايــد بــر اســاس درك متقابــل اهــداف  مــذاكره بــا شــركت
 .هاست شركت

سـاختار و تركيـب     ها، به ويـژه جـايي كـه بـه              زمان ارزيابي ترتيبات نظارت شركت     ٣ـ٦
سهامداران مؤسس بايـد وزن كـافي بـه عوامـل           / گذاران  شود، سرمايه   ها مربوط مي    هيئت

 .اي بدهند كه جلب نظر آنها را كرده است مربوطه
گذاران مؤسس بايد هزينه و منـافع اعمـال حـق رأي       سهامداران، از آن جمله سرمايه     ٤ـ٦

 .خود را در مد نظر داشته باشند
هايي كه     مشي خود را در مورد شركت       سهامداران مؤسس بايد خط   / رانگذا   سرمايه ٥ـ٦

 .كنند روشن كنند گذاري مي در آن سرمايه
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هـاي غيـر ضـرورِي        سـهامداران مؤسـس بايـد بكوشـند صـورت         / گذاران   سرمايه ٦ـ٦
هايي كـه     ها و عملكرد شركت     معيارهايي را حذف كنند كه به ترتيباِت نظارت جمعي شركت         

 .شوند كنند مربوط مي گذاري مي در آن سرمايه
سهامداران مؤسس در صورت درخواست بايد اطالعات مربوط به         / گذاراي     سرمايه ٧ـ٦

هايي را در دسترس مشتريان قرار دهند كـه بـه آنهـا رأي داده شـده اسـمي                                                       ابعاد تصميم 
 .تسليم شده است

هايي بردارند تا اهداف آنهـا در رأي           مؤسس بايد گامي   سهامداران/ گذاران     سرمايه ٨ـ٦
 .دادن جامه عمل بپوشند

 
 
 

 اصل هفتم 

هـايي را اعمـال       سهامداران بايد صاحب حقوق خاصي باشند و نسبت به شـركت مسـئوليت            
 .كنند
شـان     همه سهامداران بايد امكان آن را داشته باشند تا در ازاي پامـال شـدن حقـوق                 ١ـ٧

 .افت كنندخسارت مناسب دري
 همه سهامداران بايد تشويق شوند و بپذيرند كه حقوق آنها، كه در مقام سهامدار به                ٢ـ٧

 .اند، مسئوليت نيز به دنبال دارد دست آورده
 

 اصل هشتم
چارچوب نظارت جمعي بايد حقوق قـانوني سـهامداران را بشناسـد و همكـاري فعـال ميـان                   

هايي كه از نظر      ، شغل و تداوم حيات شركت     ها و سهامداران را در جهت توليد ثروت         شركت
 .مالي در وضع مناسبي هستند تشويق كند

هـاي ذينفعـان منبـع باارزشـي بـراي            ها بايد درك كنند كه تشريك مساعي         شركت ١ـ٨
اند   هاي قابل رقابت و سودآور است و حقوق ذينفعان بر اساس قانون محفوظ              تشكيل شركت 

 .و اين حقوق بايد محترم باشند
 .گيرد هاي متفاوتي براي ذينفعان در نظر مي  چارچوب نظارت جمعي شركت نقش٢ـ٨
 چنانچه ذينفعان در فرايند نظارت جمعي شركت كنند، بايـد بـه اطالعـات مناسـب                 ٣ـ٨

 .دسترسي داشته باشند
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 توضيحات
 اصل اول

. يك هيئت اجرايي و يك هيئت نظارت كارآمد بايد در رأس شركت قرار گيرد             
 .ها بايد شركت را هدايت كرده و پاسخگوي سهامداران باشند و اين هيئت

توان   به هرحال اين نكته حائز اهميت است كه سهامداران عمالً درك كنند كه شركت را نمي               
هيئت نمايندگي سـهامداران در مجمـع عمـومي         . پرسي سهامداران اداره كرد     از طريق همه  

گذاري  هاي سرمايه نافع، اهداف، بينش  شركت متشكل از افراد و مؤسساتي است كه داراي م         
عالوه بر اين، مديران شـركت بايـد قـادر بـه اتخـاذ سـريع              . و توانمنديهاي متفاوتي هستند   

باتوجه به اين واقعيات و پيچيدگي اداره امـور شـركت در بازارهـاي              . تصميمات كاري باشند  
ـ           پرتحرك و همواره متغيـر، از سـهامداران نمـي          ئوليت اداره  تـوان انتظـار داشـت كـه مس

 .هاي شركت را به عهده گيرند فعاليت

مسئوليت استراتژي و عمليات شركت مشخصاً بر عهده هيئت اجرايي و گروهـي از مـديران                
شود كه اين گروه توسط هيئت نظـارت انتخـاب، تشـويق و، در صـورت لـزوم،                    گذاشته مي 
ضـي موضـوعات   سهامداران از برخي حقوق براي نفـوذ بـر شـركت در بع         . گردد  تعويض مي 

ايـن نكتـه    . اساسي، نظير انتخاب اعضاي هيئت و اصالحات در قوانين شـركت برخوردارنـد            
گذاران مؤسس، اهميت مشـاركت در        ضرورت دارد كه تمامي سهامداران، به ويژه سرمايه       

انتخاب اعضاي هيئت را درك كرده و پيوسـته آنهـا را بـه ملـزم بـه پاسـخگويي در مـورد                       
 . شركت كننداقداماتشان و عملكرد

هاي اجرايي و نظارت مسـئوليت راهبـردي و مـديريت كارآمـد               كه اعضاي هيئت    از آنجائي 
شركت را به عهده دارند، موظف بـه اقـدام در جهـت منـافع شـركت بـوده و در مقابـل                       

اين مسئوليت و وظيفه در اكثـر كشـورها موجـب           . سهامداران پاسخگوي اعمال خود هستند    
در  شود، درك اين مسئوليت و وظيفـه  هاي اجرايي و نظارت مي تاداي احترام نسبت به هيئ

  هـا  در حـال حاضـر رويـه بسـياري از هيئـت          . جمهوري اسلواكي رشد چنداني نداشته اسـت      
هـاي    مديريت از طريق قراردادهـاي مـديريتي سـودمند، فـروش دارايـي              جايگاه  بهسازي

ضعيتي در ساير كشورها رايـج  چنين و. شركت زير قيمت بازار و ساير ترتيبات ترجيحي است      
برد و پذيرفت كه اين رويكرد در درازمدت دوام نخواهد داشـت و              بود تا اينكه مديريت پي    

به نفع آنها است كه وضع خود شركت را بهبود بخشيده، بـه سـهامداران ارزش سـهامداري                  



 14  / ها نامة نظارت شركت آيين

ز در بسـياري ا   . رسـان باشـند     داده و شخصاً به واسطه تدابير انگيزشـي پسـنديده منفعـت           
هـاي سـابقاً     سـازي شـركت     كشورها، از جمله انگلستان و ايتاليا، اين امر همرمان با خصوصـي           

 .دولتي روي داد

هاي اجرايي چه در فعاليت بـه نفـع شـركت ناكـام بـوده و چـه                    الزم است هرگاه كه هيئت    
تصميمات آنها جداً اشتباه از آب درآيد، مسئول قلمداد شده و، چنانچه جايز باشـد، اسـتعفا                 

. چنين فرهنگي بايد ترويج شود، همانگونه كه در ساير كشورهاي اروپايي رايـج اسـت              . دهند
بايسـت ترغيـب گـردد كـه          گذاران مؤسس نقش مهمي ايفا كرده، و مي         يكبار ديگر سرمايه  

هرجا عملكرد مديريت و اعضاي هيئت ضعيف بوده يا معلوم شود كه به نفع شركت فعاليت                
 .اي آنها شونداند، خواستار استعف نكرده

در واقـع، انجمـن     . شدن فزاينده نقش اعضـاي هيئـت اسـت          اي  المللي به حرفه    گرايش بين 
اي، با امتحانات   در انگلستان اخيراً يك دوره آموزشي حرفه(Institute of Directors)مديران 

هـاي    در جمهـوري اسـلوواكي، در اصـالحيه       . و شرط لياقت براي مديران ارائه نموده اسـت        
هادي براي نظامنامه تجاري، مسئوليت فردي اعضاي هيئت، هـم هيئـت اجرايـي و هـم                 پيشن

المللـي عـادي    اين يـك شـرط بـين   . هيئت نظارت، به خاطر عملكردشان تصريح شده است     
شوند تا صـادقانه و بـا         است و اين مسئوليت مشوق آنهايي است كه براي هيئت انتخاب مي           

مبين علت احترام بسيار براي رهبران صنايع در اكثـر          دقت و توجه الزم عمل كنند، و تا حدي          
 .كشورهاي اروپايي است

هايي اسـت كـه       اصول فرعي زير منتج از اصل عمومي اول است و مستلزم اتخاذ و ايجاد رويه              
 .به ارتقاي ارزش سهامداري منتهي شود

 هيئت اجرايي بايد ماهي يك بار تشكيل جلسه دهنـد و كمـال مطلـوب آن                 ١-١
كمتر از يك بار در ماه نباشد و هيئت نظـارت سـالي ده بـار تشـكيل                  است كه   

 . جلسه نباشد١٠جلسه دهند و كمال مطلوب آن است كه كمتر از 
تشكيل جلسات كافي و منظم هيئت اجرايي و هيئت نظارت به منظور آنكـه بتواننـد وظـايف             

كـه اذعـان      از آنجـا    .  انجام دهند، از اهميت بسياري برخوردار اسـت         خود را به نحو شايسته    
بايسـت همچنـين    شود اعضاي هر دو هيئت موظف به دقت و توجـه هسـتند، آنهـا مـي              مي

 كارهـاي خـود را انجـام         بپذيرند كه اگر به طور منظم تشكيل جلسه داده و به نحو شايسـته             
بـدين  . توانند صرفاً از خود در مقابل اتهامات قصور در انجام اين وظيفه دفاع كنند     دهند، مي 

گيري پيرامـون راهبـرد شـركت و          بايست به منظور بحث و تصميم       رتيب هيئت اجرايي مي   ت
هيئت نظارت به منظور نظارت بر راهبردي و مديريت شركت جلسات كافي و مكرر برگزار               
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نيازي نيست كه تعداد دفعات تشكيل جلسه هر هيئت دقيقاً طبـق توصـيه نظامنامـه                . كنند
. اقتضاي شـركت خـاص بـه تعـداد كـافي برگـزار شـود              باشد، مشروط بر آنكه جلسات به       

جلسات كاغذي كه اعضاي هيئت يا صرفاً به منظور امضـاي دفتـر ثبـت برگـزاري      اصطالحاً
اي تشـكيل   جلسه به اطالع اعضايي كه هرگـز عمـالً جلسـه          دهند، يا صورت    جلسه، تشكيل مي  

 .اً تجارتي نيستهاي عموم اي براي شركت شود، رويه پسنديده اند، رسانده مي نداده

جلسات مشروح از مذاكرات و تصميمات اتخاذ شـده در هـر يـك از جلسـات                   وجود صورت 
طـور كـه اعضـاي هيئـت وظـايف خـود را               همان. هيئت اجرايي و نظارت حائز اهميت است      

تك اعضا    جلسات براي تك    پردازند، اين صورت    گيرند و مديران به اجراي آنها مي        عهده مي   به
ترتيب مثالً اگر عضوي با تصميم هيئت در مـورد   بدين. از خود، ضروري است   به منظور دفاع    

كار اشتباه خطيري بوده اسـت، وي         روند كار مخالف باشد و متعاقباً معلوم شود كه آن روند            
 .ادعا خواهد كرد كه اين مسئله در صورتجلسه ذكر شده است

 رسـمي باشـند     بايست داراي يك برنامه      هيئت اجرايي و هيئت نظارت مي      ٢-١
گيري آنها واگذار شده است، قيد شده         ويژه به تصميم    كه در آن مواردي كه به     

 .باشد

بايست همه وظايف كليدي مـديريت شـركت را بـه عهـده               هيئت اجرايي مي  
داشته باشد و هيئت نظارت بايد به نحوي مؤثر بر انجام ايـن وظـايف نظـارت                 

 .كند
ريت توسط هيئت اجرايي انجام شود، و اين كارها         الزم است كه راهبرد و وظايف كليدي مدي       

 :شامل موارد زيراست
كارهاي عمده تدبير، سياست مقابله بـا          بررسي و رهنمود استراتژي شركت، راه      •

هـاي   هـاي تجـاري، تعيـين هـدف         هاي ساالنه و برنامـه      هاي بودجه   مخاطرات، برنامه 
 .عملياتي

اي،  هـاي عمـده سـرمايه    زينهوارسي اجراي امور و عملكرد شركت و نظارت بر ه       •
 .ها ها و سلب مالكيت تملك

انتخاب، جبران خدمات، هدايت و، در صورت لزوم، جايگزيني مـديران كليـدي و               •
 .ريزي جانشيني نظارت بر برنامه

مديره، و تأمين يك روند رسمي و شـفاف           بررسي دستمزد مدير كليدي و هيئت      •
تصـاب و دسـتمزد مـورد اشـاره در     هاي ان منوط به نقش كميته(براي انتصاب هيئت    

 ).ادامه مطالب
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 وارسي و مهار تضادهاي بالقوه منافع مديريت، اعضـاي هيئـت و سـهامداران، از                •
اسـتفاده در معـامالت بـا اشـخاص           هاي شركت و سـوء      جمله استفاده نابجا از دارايي    

 .منسوب
ملـه  هاي حسابداري و گزارشـگري مـالي، از ج   حصول اطمينان از يكپارچگي سيستم  •

هاي مناسب كنترل، به ويـژه         بودن سيستم   حسابرسي مستقل، و نيز اطمينان از مرتب      
منوط به نقش كميته    (هاي مخصوص مهار ريسك، كنترل مالي، و رعايت قانون            سيستم

 ).حسابرسي
كنـد و نيـز       هاي نظارت كه بموجب آنها شركت فعالبت مـي          وارسي كارآيي رويه   •

 .انجام تغييرات در صورت نياز
 .نظارت بر روند ارائه اطالعات و ارتباطات  •
 .ارائه ارزيابي متوازن و قابل دركي از موقعيت و آينده شركت •
گـذاري    نگهداشت يك سيستم كنتـرل داخلـي مطمـئن بـراي تضـمين سـرمايه               •

 .هاي شركت سهامداران و حفاظت از دارائي
 .يكننده بازارهاي مال حفظ يك رابطه مناسب با حسابرسان شركت و تنظيم •
 .حصول اطمينان از رعايت قانون مناسب و اتخاذ بهترين رويه نظارت بر شركت •

هـاي    ها و حصول اطمينان از اتخاذ تـدابير و شـيوه            هيئت نظارت نقش نظارت بر اين فعاليت      
هيئـت نظـارت خصوصـاً مسـئوليت اصـلي          . مناسب توسط هيئت اجرايي را به عهـده دارد        

را هـر جـا كـه    )  ذيـل ٥-١٠مورد اشـاره در اصـل   (د  هاي حسابرسي، انتصاب و دستمز      كميته
 .مستقر باشند، به عهده خواهد داشت

 

 

بايست در مسائل اسـتراتژي،        همه اعضاي هيئت اجراي و هيئت نظارت مي        ١-٣
هاي كليدي و معيارهاي رفتـار بـه شـكلي            اجرا، منافع شركت، از آن جمله پست      

 .اي داوري كنند مستقل و حرفه
هـاي    بايست به خـاطر اسـتقالل و نيـز مهـارت            ، تمامي اعضاي هيئت مي    در شرايطي آرماني  

هـا در هيئـت       بايست باتوجه به ايجـاد تـوازن مهـارت          آنها مي . شان منصوب شوند    اي  حرفه
رويه اعطاي عضويت در هيئت به      . منصوب شوند تا بحث سرپرستي شركت پرمحتوي باشد       

 در انگلستان كامالً معمول بود،      ١٩٧٠ه  كاركنان ارشد داراي سابقه خدمت طوالني، كه طي ده        
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هـايي    بايست مبتنـي بـر مهـارت        تصميم در مورد هر پست هيئت مي      . رويه مطلوبي نيست  
 .رو تضاد منافع مانع كار او نشود باشد كه مستقل باشد و از اين

 ذيـل رجـوع     ١-٦بايست به اصل      دشوار است و مي   ” استقالل“شود كه تبيين مفهوم       اذعان مي 
بايست قادر به اعمال قضاوت مسـتقل         مي” مستقل“به بسيار مهم اين است كه عضو        جن. كرد

 . رو تضاد منافع مانع كار او نشود باشد و از اين
يك قاعده كلي وجود دارد كه اعضاي هيئت نبايد از قدرت خود براي منظوري              

برداري شخصي    هاي شركت را در مورد بهره       ناشايست استفاده كنند و فرصت    
كه شامل منافع خويشاوندي نزديـك      (هند و اجازه ندهند منافع شخصي       قرار د 
هاي شـركت سـوء       بامنافع شركت در تضاد باشد، و نيز از دارائي        ) شود  هم مي 

اكثر مديران در سطح جهاني معيار بسيار بااليي از صـداقت را از             . استفاده نكنند 
هـاي بسـيار      شانتظار دارنـد و آزمـاي     ) به ويژه اعضاي هيئت   (تمامي معتمدان   

استفاده اسـت،     اي در مورد آنچه كه ناشايستگي، نفع شخصي يا سوء           سختگيرانه
نظامنامه تجـاري خصوصـاً ممنـوعيتي را در مـورد رفتـار             . به كار خواهند بست   

اي از مجمـع      مگر آنكه مقـررات يـا مصـوبه       (بيني كرده است      آميز پيش   رقابت
صـورت نقـض آن، شـركت       و، در   ) عمومي غيـر از آن را مجـاز داشـته باشـد           

تواند انتقال هر گونه منفعت حاصله يا حقوق اكتسابي را طلـب كـرده و نيـز                   مي
 . خواستار غرامت شود

كه قوانين شركت با مفاد نظامنامه تجاري مغايرت دارد، بهتـرين رويـه پذيرفتـه                 حتي جائي 
ـ       . المللي مستلزم رعايت اصل اعالم نفع است        شده بين  ه اعضـاي   بدين ترتيـب الزم اسـت ك

را در هر قرارداد يا قرارداد پيشنهادي با شركت         ) يا منافع خويشاوند نزديك   (هيئت نفع خود    
سازي بايد در     فاش. شود  فاش سازند و قصور در انجام اين كار تخلفي انضباطي محسوب مي           

شـود يـا      اولين جلسه هيئت كه عضو مربوط در آن حضور يافته و در مورد قرارداد بحث مي               
به طور كلي، اين مسئله     . شدن او در قرارداد، انجام گيرد       ن جلسه هيئت پس از منتفع       در اولي 

هر گونه معامله يا توافق، از جمله معامالت وام و ضمانت، چه با قرارداد رسمي و چـه بـدون                    
 .شود آن را شامل مي

 همه اعضاي هيئت اجرايـي و هيئـت نظـارت بايـد داراي روال كـار تأييـد                   ١-٤
هـاي    د تا بعداً در جريان انجام وظايف خود چنانچـه بـه راهنمـايي             اي باشن   شده
 .ها برخوردار شوند اي نياز پيدا كنند، به خرج شركت از اين راهنمايي حرفه



 18  / ها نامة نظارت شركت آيين

گيـري از   بديهي است كـه اعضـاي هيئـت ممكـن اسـت در بعضـي شـرايط نيازمنـد بهـره              
آنها بايـد قـادر بـه       . شنداي بيروني به منظور انجام درست وظايفشان با         هاي حرفه   راهنمايي

گيـري از چنـين       انجام اين كار به خرج شركت باشند به نحوي كه هزينه آن اعضـا را از بهـره                 
هاي   ها انتظار داشته باشيم تمامي مهارت       منطقي نيست كه از هيئت    . هايي باز ندارد    راهنمايي

 بايسته است كـه  شان در همه شرايط را دارا باشند و بدين رو          الزم براي انجام صحيح وظايف    
اعضا در چنين مواردي ترغيب به نظرخواهي از بيرون شوند زيرا اين امـر در درازمـدت بـه     

 .نفع شركت خواهد بود

بايست به راهنمايي و خدمات وكيل شـركت          همه اعضاي هيئت نظارت مي     ١-٥
ها مسئول است و بايد       دسترسي داشته باشند، وكيل شركت در قبال اين هيئت        

ها مراعات شود و از مقررات و قـوانين قابـل اجـرا و     كه كار هيئتمراقبت كند  
 .مناسب تبعيت كنند

سازد، به ناچار     از آنجايي كه جمهوري اسلواكي وضع قوانين خود را به اتحاديه اروپا نزديك مي             
حيطه ايـن   . اي از قوانين و مقررات وجود خواهد داشت كه بايد مراعات شوند             شمار فزاينده 

هاي مالي ساالنه تا رعايت مقـررات         ها و صورت    تواند از بايگاني گزارش     ررات مي قوانين و مق  
كه اعضـاي   از آنجايي.  باشد(Anti-Monopoly Office)بورس براتيسالوا يا اداره ضد انحصار 

هيئت داراي وظيفه مراقبت بوده و به موجب تغييرات پيشنهادي در نظامنامه تجاري شخصاً              
ورت دارد كه وكيلي را به منظور راهنمايي آنها و حصـول اطمينـان از   مسئول خواهند بود، ضر   

 .پيروي صحيح شركت از قانون و قواعد و مقررات مربوط در دسترس داشته باشند

مند هستند، كه نقش او       هاي اختيارات، اعضاي هيئت از يك دبير شركت بهره          در برخي حوزه  
ركت است، امـا چنـين مـوردي در حـال           تضميِن رعايت قوانين، قواعد و مقررات از سوي ش        

تـر اصـالح      هـاي بـزرگ     بهترين رويه براي شركت   . حاضر در جمهوري اسلوواكي وجود ندارد     
قوانين آنها با تصريح بر استخدام يك دبير شركت، كه از سابقه حقـوقي مناسـبي برخـوردار           

 .گردد تا رعايـت قـوانين و مقـررات از سـوي شـركت را تضـمين كنـد                    باشد، محسوب مي  
اي وكيلـي از بيـرون شـركت را بـه       بايست براي انجام چنين وظيفه      تر مي   هاي كوچك   شركت

 .خدمت گيرند

 اعضــاي هيئــت نظــارت بايــد از نظــر تعــداد و از نظــر قابليــت در حــد  ١-٦
اعضـاي  . بخشي باشند تا نظرات آنها از وزن مناسـب برخـوردار باشـد              رضايت

گونه وابستگي تجاري يـا هـر         هيچهيئت نظارت بايد مستقل از مديريت بوده و         
نوع وابستگي ديگري نداشته باشند، خـواه بـا سـهامداران اكثريـت و خـواه بـا                  
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شركت، زيرا اين وابستگي ممكن است به طور اساسي در كار قضـاوت مسـتقل         
 .آنها اخالل ايجاد كند

ير پـذ  ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه رعايت اين شـرط نظامنامـه قانونـاً امكـان        
كه شركت اين مسئله را در گزارش ساالنه شرح دهد،            مادامي. ها  نباشد، مثالً در مورد بانك    

 .آنگاه چنين تلقي خواهد شد اين شرط نظامنامه رعايت شده است

بايست در امور شركت قـادر بـه     بر اين مهم تأكيد دارد كه هيئت نظارت مي       OECDاصول  
اشد، خصوصاً مستقل از مـديريت شـامل اعضـاي          طرفانه به طور مستقل ب      اعمال قضاوت بي  

هيئت اجرايي، سهامداران و افرادي كه براي آن شركت يا هر شـركت تابعـه يـا مـادر كـار                     
 .كنند، يا اشخاص وابسته هستند مي

بايست نماينده منافع سهامداران اقليت باشند، بسـيار          كه اعضاي مستقل هيئت مي      از آنجايي 
 به هيچ وجه وابسته به سهامداران اكثريت نباشند زيرا ايـن            مهم است كه اين اعضاي مستقل     

اي، تلقي ديگري براي اعمال قضاوتي مسـتقل          كه از فرد، به عنوان يك حرفه        مسئله، حتي جايي  
 .كند شود، تصوري از عدم استقالل ايجاد مي مي

را هاي حسابرسي، انتصاب و دستمزد اكثريت         بايست در كميته    اين اعضاي مستقل هيئت مي    
 .تشكيل دهند تا ثابت شود تابع اين نظامنامه هستند

 

 

 فردي كه نخستين بار به عضويت هيئت اجرايي يا نظارت شـركتي كـه در                ١-٧
هاي الزم و مناسب      شود، بايد آموزش    بورس به ثبت رسيده است منصوب مي      

 .را ببيند
هاي خود را كـامالً      ضروري است كه باورپذيري اعضاي هيئت ارتقا يابد تا وظايف و مسئوليت           

اي براي همه اعضاي هيئت باشد، اما بـه عنـوان اولـين گـام                 اين نكته بايد قاعده   . درك كنند 
هاي ثبـت شـده در بـورس براتيسـالو            شود كه چون نقش اعضاي هيئت شركت        توصيه مي 
تواننـد از طـرف    گـذاران مؤسـس مـي    تراست، و علت آن اين است كه سـرمايه        بسيار مهم 

هـايي در اولويـت توجـه         گذاري كنند، چنين شركت     ها سرمايه   ر آن شركت  مشتريان خود د  
 .ها را شامل شود بايست تمامي شركت اين قاعده به موقع خود مي. نظامنامه هستند
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مدير .  پست عضو هيئت اجرايي با پست عضو هيئت نظارت در تضاد است            ١-٨
 .كل شركت نبايد عضو هيئت نظارت باشد

مـديركل  . ايي با عضو هيئت نظارت ناشي از قانون مصوب است         تضاد پست عضو هيئت اجر    
نبايد داراي پست عضو هيئت نظارت باشد زيرا وي باالترين شخص اجرايي شـركت اسـت،                
كه فعاليت او تحت سرپرستي هيئت نظارت در قالب نظـارت بـر كـارايي فعاليـت تجـاري                   

 .شركت است

هـا    و نيز افراد داراي اين نقش بايسته است كه قدرت شركت در يك شخص متمركز نباشد         
هـا يـا      پذيري و پاسخگويي نسبت به فعاليت       بايست در مقابل سهامداران توانايي پرسش       مي

پـذيري در     اينها همگي بخشي از نظارت مؤثر و مسـئوليت        . شان را داشته باشند     عدم فعاليت 
 .قبال تمامي سهامداران است

موقـع بـراي هيئـت        را به  مديران شركت موظف هستند اطالعات مناسب        ١-٩
اما امكان زيادي دارد اطالعاتي كه از سوي مديريت شـركت           . اجرايي تهيه كنند  

بايست اطالعات    رسد در همه موارد كافي نباشد و اعضاي هيئت اجرايي مي            مي
رئيس هيئت اجرايـي بايـد مطالـب الزم را          . را هر جا ضروري باشد كسب كنند      

ـ      آيـد بـه اطـالع اعضـاي هيئـت       يش مـي درباره اموري كه در جلسات هيئت پ
 .برساند

 
اعضاي هيئت در قبال سهامداران مسئوليت دارند و بنابراين الزم است كه آنهـا را بـه نحـو                   

كه تمامي اطالعات بسيار مهـم را دريافـت و مطالعـه              آنها فقط در صورتي   . احسن مطلع كرد  
ابي كنند، خواهند توانست بـه  هايشان را ارزي    كنند و قادر به پرسش از مديران باشند و پاسخ         

نحو شايسته به وظايف خود عمل كرده و به اين ترتيب از خود در مقابل اتهامـات قصـور در                    
هـاي متعـدد      به اين دليل سزاوار نيست كه افراد پست       . اعمال دقت و توجه الزم دفاع كنند      

 نظـارت  هيئت را در اختيار داشته باشند و اين مسئله شامل هم هيئـت اجرايـي هـم هيئـت             
ها موارد كاري متفاوتي را در بردارد اما به عنـوان يـك قاعـده،                 متعدد بودن پست  . شود  مي

بايست بتواننـد مـدت       اعضاي هيئت نظارت يك شركت ثبت شده در بورس براتيسالوا مي          
بايسـت   اجرايي مـي  هاي طبعاً اعضاي هيئت  . تصاص دهند  روز در سال را به وظايف خود اخ        ٢٠

شتري را به شركت اختصاص دهنـد زيـرا آنهـا مسـئول راهبـرد و عمليـات                  بتوانند زمان بي  
 .هستند
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موقـع در اختيـار هيئـت          هيئت اجرايي وظيفه دارد اطالعات مناسب را بـه         ١-١٠
ها و تقاضاهاي هيئت نظـارت بـراي اطالعـات      نظارت بگذارد و به همه پرسش     

 .بيشتر پاسخ دهد
 نظارت كند، بايد به اطالعات مربوطه و نيز به          چنانچه بنا باشد هيئت نظارت به نحو شايسته       

كند كـه     اين مسئله به ويژه آنجا اهميت پيدا مي       . كاركنان و مشاوران دسترسي داشته باشد     
هـاي    توضيحات باال در رابطه بـا تعـداد پسـت         . هيئت مزبور مسئول كميته حسابرسي باشد     

 .كند هيئت در اينجا نيز صدق مي

بايست در مجمع عمومي سهامداران براي مـدت          اعضاي هيئت نظارت مي    ١-١١
اعضاي هيئت  . معيني تعيين شوند و ابقاي آنها بدون انتخاب مجدد ممكن نيست          

اجرايي نيز بايد در مجمع عمـومي سـهامداران انتخـاب شـوند، امـا مصـوبات                 
تواند روش ديگري پيشنهاد كند و اعضاي هيئـت اجرايـي را هيئـت                شركت مي 

در اين صورت هيئت نظـارت مسـئول چنـين گزينشـي            نظارت انتخاب كند كه     
بايسـت در   بعد از انتخاب نخست اعضاي هيئت اجرايـي، ايـن اعضـا مـي       . است

اسـامي  .  سـال مجـدداً انتخـاب شـوند        ٥فواصل زماني معيني كه نبايد بيش از        
اعضاي هيئـت نظـارت و اجرائـي هنگـام انتخـاب يـا انتخـاب مجـدد بايـد بـا                

 . جزئيات همراه باشدنامه آنها با تمام زندگي
بايست جوابگوي تمامي سهامداران باشند، بايسـته اسـت كـه             كه اعضاي هيئت مي     از آنجايي 

كه اعضاي هيئت اجرايي توسـط هيئـت          جايي. انتصاب آنها فراتر از يك تشريفات ساده باشد       
تـري    شوند، هيئت نظارت به خاطر اين انتصاب داراي مسئوليت بـزرگ            نظارت منصوب مي  

 .شود  و پاسخگو محسوب ميبوده،
هاي مكمل يكـديگر      اين نكته حائز اهميت است كه هيئت اجرايي مشتمل بر افرادي با مهارت            

بايسـت    به اين ترتيب مـي    . مدت  باشد و نه صرفاً در عوض پاداش به خاطر خدمت طوالني          
ـ               سهامداران را از ويژگي    ه ايـن   هاي تمام اعضاي پيشنهادي براي هيئت مطلع كرد تا از نيـل ب

 مراجعـه  ٥-١٠به اصل (استفاده از كميته انتصاب رويه خوبي است    . توازن اطمينان حاصل شود   
 ).شود

بسيار مهم است كه سهامداران بتوانند هر عضو هيئتي را به واسـطه عملكـرد نامناسـب يـا                   
قراردادهايي كه متضـمن دوران تصـدي هـر عضـو           . استفاده از مقامشان، تعويض كنند      سوء

بايسـت    كننـد و نمـي      د به طور كلي همچون مانعي براي جايگزيني آنها عمل مـي           هيئت هستن 
 .بهترين رويه تلقي شوند
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از (هاي تـازه درازمـدت         سهامداران باالخص بايد براي تصويب همه طرح       ١-١٢
براي تشكيل مجمع عمومي دعوت شوند، خـواه        ) آن جمله خريد و فروش سهام     

د يا به صورت سـهام، اعضـاي هيئـت          ها به صورت نقد باش      اين خريد و فروش   
نظارت يا اجرايي و مديران ارشد اجرايي بايد در اين جلسات شركت كنند، كـه               

تواند ارزش سرمايه سهامداران را بيش از يـك سـال حفـظ               اين خود بالقوه مي   
 .كرده يا ارزش آن را تضعيف كند

 دستمزد بوده و    مشي  بايست دربردارنده صورت وضعيتي از خط         گزارش ساالنه شركت مي   
هاي مالي ارائه شده ديگـر منتشـر          اطالعاتي پيرامون دستمزد اعضاي هيئت و تمامي مشوق       

بايسـت محـدود بـه دسـتمزد باشـد، امـا سـاير                شود كه اين كار مـي       اغلب اظهار مي  . كند
هاي مالي، نظير حق خريد و فروش سهام، پاداش، طرح حقوق بازنشسـتگي و غرامـت               مشوق

رو شـركت     توانند بر عملكرد عضو هيئت تأثير داشته باشند و از اين            ي مي خاتمه خدمت همگ  
 مورد بحث قـرار     ٥-١٠كاربري كميته دستمزد در اصل      . بايست مطلع شوند    و سهامداران مي  

 .گرفته است

بايسـت بتواننـد قضـاوت عينـي       هم هيئت اجرايي و هم هيئت نظارت مي   ١-١٣
ويـژه مسـتقل از       و اين داوري بايد به    خود را در مورد امور شركت اعمال كنند؛         

 .مديريت شركت باشد
گيري مستقل قبالً در باال مورد بحث قرار گرفته اسـت، امـا ايـن نكتـه حـائز                     موضوع تصميم 

باشد كه هيئت اجرايي و هيئت نظارت درك صحيحي از مسئوليت خود در قبـال                 اهميت مي 
 . ريت، داشته باشندكل سهامداران، و نه تنها سهامدار اكثريت يا خود مدي

كه سهامدار اكثريت در انتصاب مديركل نقش مؤثري دارد، مهم اسـت كـه ايـن فـرد                    جايي
ايـن مسـئله    .  اجرايـي باشـد     بايست عضوي از هيئت     جوابگوي سهامداران بوده و خودش مي     
 .گيري خواهد بود متضمن شفافيت بيشتر در روند تصميم

 راهبرد اسـتراتژيك شـركت      بايست ضامن    چارچوب نظارت مشترك مي    ١-١٤
باشد، متضمن كنترل مؤثر مديريت شركت از سـوي هيئـت اجرايـي باشـد، و                

 .متضمن پاسخگويي آن به هيئت نظارت، به شركت و به سهامداران باشد
هيئت عامل عالوه بر راهبرد استراتژي شركت، بيشتر مسئول كنترل عملكرد مديريت و نيل              

كه از تضاد منافع پيشـگيري كـرده و فشـار       است، در جايي  به بازدهي كافي براي سهامداران      
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هـاي   هيئت نظارت مسئول نظرات مؤثر بر فعاليت. كند آميز بر شركت را متوازن مي     تعارض
ايـن مسـئله در     . هيئت اجرايي بوده و به خاطر اين نظارت جوابگوي تمامي سهامداران است           

بـه  . اي وجود داشته باشـد      كننده  ترلشود كه سهامدار كن     جايي از اهميت ويژه برخوردار مي     
هاي خويش را به نحـو كارآمـدي دهنـد،            هاي اجرايي و نظارت مسئوليت      منظور آنكه هيئت  

 .كننده و مديران شركت باشند بايد تا حدي مستقل از سهامدار كنترل

هاي طراحي شـده بـه منظـور حصـول اطمينـان از         ديگر مسئوليت مهم هيئت اجراي سيستم     
 زيسـت، فرصـت      ز قوانين مربوط، شامل قوانين ماليات، رقابت، كار، محـيط         پيروي شركت ا  

رود كـه     هاي اجرائي و نظارت توقع مـي        عالوه بر اين، از هيئت    . برابر، بهداشت و ايمني است    
ــان، بســتانكاران، مشــتريان،    ــافع كاركن ــافع ســاير ســهامداران، از جملــه من نســبت بــه من

ايـن  . ه كافي مبذول داشـته و منصـفانه رفتـار كننـد           كنندگان كاال و جوامع محلي توج       عرضه
اي به عنوان يـك شـركت مـادر           ويژه حائز اهميت است كه شركت در ناحيه         مسئله جايي به  

تـر را بـه منظـور اسـتقرار در همـان              كنندگان كوچـك    محسوب شده و سازندگان و عرضه     
 .نزديكي جذب كرده است

گونـه كـه      بايست بهترين رويه دانست، همـان       فه يك حسابرس داخلي را مي     شناساندن وظي 
البته پيروي يك شركت ازاين نظامنامه و تأييد اين پيروي توسط حسابرسان بيروني هم بايـد                

 .بهترين رويه تلقي شود

هاي خود كنند و هـر     بايست وقت كافي صرف مسئوليت       اعضاي هيئت مي   ١-١٥
شود، شركت    هايي كه به پست آنها مربوط مي        سهجل% ٧٥ساله بايد حداقل در     

 .كنند
تواند بـر عملكـرد اعضـاي         گونه كه قبالً ذكر شده است، خدمت در چندين هيئت مي            همان

بايست هنگام درنظرگيري يك عضو بالقوه آتـي هيئـت            هيئت تأثيرگذار باشد و شركت مي     
بايسـت در     ي هيئـت مـي    هـا   سازي كامل تمام پست     فاش. اين جنبه را مورد توجه قرار دهد      

 .شرح حال عضو مورد نظر هنگام ارائه به مجمع عمومي، انجام پذيرد

بايسـت حـداكثر تعـداد        در حالي كه نظري وجود داشته است مبني بر اينكه نظامنامـه مـي             
هاي هيئت راتوصيه كند، اين رويكرد بسيار تجويزي تلقـي شـده و از آنچـه كـه بايـد                      پست

بديهي اسـت كـه اگـر عضـوي در چنـدين هيئـت              . كند  خطي مي تصميم سهامداران باشد، ت   
تواند به هـر يـك از         شود كه وي مي     شركت كند اين امر موجب محدوديت مقدار زماني مي        

توانـد در مقابـل     آنها تخصيص دهد و اين مسئله به نوبه خود هرگونه دفـاعي را كـه او مـي                 
. كنـد   داشته باشد، تضـعيف مـي     اتهامات قصور در انجام وظايفش مطابق با نظامنامه تجاري          
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بايست درك كنند كه به نفع خود آنها است كه چندين پست              بدين ترتيب اعضاي هيئت مي    
 .هيئت را نپذيرند

 

 

 اصل دوم 
 .بايست حافظ حقوق سهامداران باشد شركت مي

توان خريد، فروخـت، يـا        سهامداران از حق مالكيت برخوردارند به طوري كه سهام آنها را مي           
به عالوه، آنها حق مشاركت در منافع شركت را، با مسئوليتي محدود بـه ميـزان                . ل كرد منتق

شـان،   ويژه بـراي مشـاركت درمنـافع و فـروش سـهام         اين حقوق، به  . گذاري، دارند   سرمايه
 .ايجادكننده مباني ارزش سهامداري است

اسـب آن   تمامي سهامداران آرزو دارند كه شاهد افزايش ارزش سهام خود و سـوددهي من             
باشند؛ اما سهامداران بايـد درك كننـد كـه آنهـا در تضـمين مـديريت مطلـوب شـركت                     

به ايـن منظـور     . گونه كه قبالً شرح داده شد و باالبردن ارزش سهامداري، نقش دارند             همان
سهامداران بايد حق آگاهي در مورد شركت و حق نفوذ در شركت را، اساسـاً بـا حضـور در                    

 .دادن، داشته باشند داران و با رأيجلسات مجمع عمومي سهام

 :بنابراين الزم است شركت تضمين كند كه هر سهامدار از حقوق زير برخوردار است

  حق روش مطمئني براي ثبت مالكيت ٢-١
قانون اوراق بهادار به اين شرط اساسي توجه دارد كه ثبت سهام به نحو شايسـته و مطمـئن                   

 .توسط صندوق سپرده مركزي انجام شود

موقع و سريع سهام و بـدون اعتـراض غيـر منطقـي يـا                  حق نقل و انتقال به     ٢-٢
 .تراشي از سوي شركت مانع

دليل از ثبت مالكيت سهام خودداري كنـد، زيـرا هرگونـه              بايسته است كه شركت نتواند بي     
بـودن ابـراز      يك نمونه از مـوارد منطقـي        . كاهد  دليل از حقوق مالكيت سهامدار مي       امتناع بي 

ايتي شركت اين است كه سهامداري خواستار انتقال سهام خود بـه شخصـي باشـد كـه                  نارض
هـاي    داشتن در كار قاچاق مواد مخدر يا انتقال درآمد نامشروع به كسـب              معروف به دست  

 .خوشنام است
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از (موقع اطالعات مناسب درباره شـركت          حق به دست آوردن منظم و به       ٢-٣
ساالنه و همه اطالعاتي كـه احتمـال دارد از           هاي ساالنه و نيمه     آن جمله گزارش  

 .ها و مديريت شركت ، درباره فعاليت)لحاظ مالي بر قيمت سهام تأثير بگذارد
گذاري خود، سهامدار بايد به نحـو احسـن در جريـان              به منظور آگاه بودن در مورد سرمايه      

 است كه قـانون     ساالنه  هاي ساالنه و نيمه     رساني گزارش   شالوده معمول اطالع  . گذاشته شود 
كند، اما بايسته است كه هرگونه تغييـرات در شـركت يـا               شركت را ملزم به تنظيم آنها مي      

كسب و كار آن كه ممكن است تأثير چشمگيري بر ارزش سهام داشته باشد، نظير ايجاد يك                 
 . سهامداران رسانده شود محصول اصلي جديد يا اقامه دعوي ورشكستگي، به اطالع

سـازي بـراي مسـئول        هاي سـاالنه و فـاش       ساني به طور كلي با انتشار گزارش      ر  وظيفه اطالع 
بايست تصديق كنند كه بهتـرين رويـه ارتبـاط مـنظم و               ها مي   شود، اما شركت    كنترل ادا مي  

ــا ســرمايه ــه نحــوي كــه از وضــع شــركت و    مســتقيم ب ــا اســت ب ــذاران مؤســس آنه گ
تر خود را در      گذاران بزرگ   سرمايهاگر شركتي   . هايشان به خوبي مطلع شوند      گذاري  سرمايه

گذاران اعتماد كمتري به هيئت اجرايي خواهند داشت و چنانچه            جريان نگذارد، آنگاه سرمايه   
 .مشكلي بروز كند مايل به حمايت از آن نخواهند بود

 :موقع مربوط به  حق كسب اطالعات كافي و به٢-٤
 ) I( تاريخ، مكان ودستور جلسه مجمع عمومي؛ 

 ) II(  موقع درباره مسائلي كه قـرار اسـت در مجمـع              و به   اطالعات كامل
عمومي تصويب شوند تا سهامدار بتواند در جلسه شركت كند چه شخصـاً و              

 چه به وكالت؛
 ) III (       گيري كه در جلسـات مجمـع         مقررات شركت، از آن جمله روال رأي

 شود؛ عمومي سهامداران رعايت مي
 ) IV ( گيري در همه جلسات مجمع عمومي سهامداران ترتيب رأي. 

در جمهوري اسلوواكي جلسات مجمع عمومي بايد در ساعات معمولي كار و            
در روزهاي كار تشكيل شده و از نظر مكـان بايـد در محلـي مناسـب و بـا                    
دسترسي آسان و در ساعاتي از روز تشـكيل شـوند كـه سـهامداران را بـا                  

 .رو نكند هزينه غير منطقي يا مشكلي براي حضور روبه
 حضور در تمام جلسات مجمع سهامداران را داشته باشد زيـرا از             الزم است سهامدار فرصت   

هاي كليدي شركت بـوده و        گيري  اين طريق است كه وي قادر به مشاركت در برخي تصميم          
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مفاد نظامنامه تجـاري را     . شان كند   ها را ملزم به پاسخگويي در قبال اقدامات         تواند هيئت   مي
 .ها تلقي كرد  شركتبايد حداقل استانداردهاي مورد نياز تمامي

ها و حق افزودن بندهاي تازه در دستور جلسه مجمـع              حق پرسش از هيئت    ٢-٥
 .شوند هايي براي آنها قائل مي عمومي، كه در حد منطقي محدوديت

هـا جهـت پاسـخگويي در مـورد           بايست قادر به فراخواني هيئت      كه سهامداران مي    از آنجايي 
هـا و     فرصـت مناسـب بـراي پرسـش از هيئـت          عملكرد شركت باشند، واجب است كه از        

بايست در مورد هر      ها مي   شركت. افزودن بندهايي در دستور جلسه مجمع برخوردار شوند       
گيري جداگانه بـه   ها و گفتمان، رأي    اي، پس از در نظر گرفتن زمان كافي براي پرسش           مصوبه

، پـذيرفتني   باشـد   تمامي اعضاي هيئت مربوطه دربرگيرنـده اسـراركاري مـي         . عمل آورند 
 .نيست

 ها  حق انتخاب اعضاي هيئت٢-٦
شـده قـوانين    بينـي  هاي انتصاب و دستمزد و مواد پـيش  ها، منوط به استفاده از كميته      هيئت

توانـد اعضـا را بـراي پاسـخگويي      بايست توسط مجمع عمومي انتخاب شوند كه آنگاه مي          مي
عمـال حقـوق خـود گرفتنـد        به اين ترتيب تمامي سـهامداراني كـه تصـميم بـه ا            . فراخواند

ويژه در مـورد اعضـاي        اين مسئله به  . بايست قادر به مشاركت در چنين انتخاباتي باشند         مي
مستقلي كه اختيار آنها برخاسته از انتخابشان توسط سهامداران اقليـت اسـت، بسـيار مهـم                 

ضـو  هاي مربوط به انتصاب اعضاي هيئت نظارت و اجرايي، به هر ع             طبق تمامي مصوبه  . است
 .بايست جداگانه رأي داده شود مي

بايسـت از بـه       هـا مـي     شدن در منافع شـركت؛ اعضـاي هيئـت           حق سهيم  ٢-٧
آوردن هرگونه اقدام يا طـرح هـر گونـه پيشـنهادي كـه سـبب كـاهش،                    عمل
سازي يا مانع توزيع عادالنه سود شركت به نحو منصفانه و متساوي ميـان                پنهان

 .ليت شود، خودداري كنندسهامداران، از جمله سهامداران اق
طبقه از حقوق مساوي برخوردارند، واجب است كه          كه سهامداران صاحب سهام هم      از آنجايي 

گونـه ترفنـدي بـراي        اعضاي هيئت به روشي شفاف و عادالنه با آنها رفتار كـرده و از هـيچ               
ـ                 پنهان . دسازي وضعيت مالي شركت و در نتيجه توانايي پرداخت سود سـهام، اسـتفاده نكنن

بنابراين، حضور حسابرسان مستقل بيروني در مجمع عمومي داراي اهميت است و جـايي كـه              
شود، اعضـاي آن كميتـه نيـز بايـد حضـور داشـته و بـه تمـامي                     كميته حسابرسي تعيين مي   

 .هاي مطروحه از سوي سهامداران پاسخ دهند پرسش
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. هـا   ت حق طرح پيشاپيش پرسش و گرفتن پاسخ از مديريت و اعضاي هيئ            ٢-٨
اعضاي هيئت اجرايي و هيئت نظارت نبايد دستور جلسـه را بـه شـكلي تنظـيم                 

هـاي    كنند كه مانع بحث كافي و مسـتند در جلسـه شـود و بايـد بـه پرسـش                   
 .سهامداران به شكلي مستند و مناسب پاسخ دهند

 
 براي اين منظور كه سهامداران قادر باشند اعضاي هيئت را ملزم به پاسـخگويي كننـد، الزم                

هاي   شود كه رويه    چنين استنتاج مي  .  قرار دهند   است كه بتوانند عملكرد آنها را مورد پرسش       
هـاي    هـا بـراي كاسـتن از بـيم پرسـش            برانگيزي وجود داشته كه توسط بعضي شركت        شك

 .هاي معتبر بايد اين رويه را ناپسند بدانند ناخوشايند به كار رفته است و شركت

شان در دسـتور جلسـه        هاي پيشنهادي   هند تصميم خوا   وقتي سهامداران مي   ٢-٩
بيايد، حق دارند خواستار حمايت كساني شوند كه داراي تعـداد معينـي سـهام               

 سهامداران به شكل مناسـبي       هاي پيشنهادي   هستند و مطمئن شوند اين تصميم     
 .گيرد مورد توجه و بررسي قرار مي

بايست هـم مـتن و هـم          رو مي   و از اين  دهد    نظامنامه تجاري اين جنبه را مورد توجه قرار مي        
هاي مناسب نظارت بر شركت مستلزم آن است كـه            رويه. منظور واقعي قانون رعايت شود    

در . هاي خود و به گفتگو پرداختن با شـركت باشـند            كردن تصميم   سهامداران مجاز به مطرح   
گـذاران مؤسـس از فرصـت بيشـتري بـراي گفتگـوي مـداوم بـا هيئـت                     كه سـرمايه    حالي

رخوردارند، سهامداران كوچك تنها فرصت چنين گفتگويي را در مجمع عمومي دارند و حائز              ب
اهميت است كه با آنها روراست و منصفانه رفتار شـود زيـرا ايـن كـار موجـب اعتمـاد بـه                       

 .شود مديريت و سرپرستي شركت شده و تأثير آن نهايتاً در ارزش سهام نمايان مي

و چه به وكالت او؛ شخص خود مسـتقيماً راي        دادن چه خود شخص        حق رأي  ٢-١٠
 .دهد و چه كسي به وكالت او رأي بدهد، رأي بايد ارزش مساوي داشته باشد

گذاران خارجي در اوراق بهادار هرگونه تالشـي          بايست به منطور جلب سرمايه      ها مي   شركت
رن آوري مـد    را براي امكان مشاركت سهامداران از طريق وسايلي كـه موجـب كـاربرد فـن               

توان با توسعه     شركت مؤثر سهامداران در جلسات مجمع عمومي را مي        . است، به عمل آورند   
وسايل ارتباطي الكترونيكي مطمئن و امكان ارتباط سهامداران با يكديگر بدون اجبار به رعايت              

تا ترويج قانون جديد در مورد امضاي الكترونيكي        . تشريفات درخواست وكالت، رونق بخشيد    
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 تمـامي سـهامداران بـا دادن رأي          ت الزم در نظامنامه تجاري، در صورت موافقـت        و اصالحا 
سـازي    به لحـاظ شـفاف  . بايستي مجاز شود گيري مي توسط وسايل الكترونيكي، اين شيوه رأي  

موقـع نتيجـه      بايست متضمن شمارش و ثبت صحيح آرا و نيـز اعـالم بـه               روال كار، مجمع مي   
 .باشد

 :هاي زير گيري ب اطالعات كافي در مورد تصميمكردن و كس  حق شركت ٢-١١
 ها  اصالح مصوبه • 
  اجاه انتشار سهام اضافي؛ و • 
 .شود العاده كه عمالً منجر به فروش شركت مي  نقل و انتقاالت فوق • 

كه تمامي تصميمات فوق قابليت تأثيرگذاري بر حقوق سـهامداران را دارنـد، الزم                از آنجايي 
اين نكته حـائز    . هايي مشاركت كنند    گيري  انند در چنين تصميم   است كه تمامي سهامداران بتو    

موقع از پيشنهادهاي مطروحـه در مجمـع عمـومي            اهميت است كه شركت سهامداران را به      
 .مطلع كند تا آنها نسبت به تمايل يا عدم تمايل خود به مشاركت تصميم بگيرند

ايست به نحـوي    ب   فرايند و روال كار جلسات مجمع عمومي سهامداران مي         ٢-١٢
روال كار شـركت    . باشد كه با همه سهامداران منصفانه و شايسته برخورد شود         

 .جهت پرهزينه و دشوار شود دادن بيش از حد و بي نبايد به نحوي باشد كه رأي
هاي  ترين محكمه براي سهامداران است تا مديريت شركت را، كه هيئت  مجمع عمومي عادي  

يندگان آن هستند، ملزم به پاسـخگويي در قبـال عملكردشـان            اجرايي و نظارت به عنوان نما     
كننـده در صـدد بـازداري         گذاران كنترل   بنابراين بايسته است كه مديريت و سرمايه      . كنند

كننده يا خارجي از تالش براي نفوذ در سرپرستي شركت نباشند و              گذاران غيركنترل   سرمايه
 سوي سهامداران گـوش فـرا داده و بـه    بايست به تمامي مسائل مورد عالقه مطروحه از       مي

سـاير موانـع از جملـه       . دادن طلب اجـرت كننـد       ها نبايد براي رأي       شركت. آنها پاسخ دهند  
 دادن وكالتي و الزام حضور شخصي در جلسات مجمـع عمـومي              هاي مربوط به رأي     ممنوعيت

 . دادن نيز نبايد مجاز باشد سهامداران براي رأي

بايسـت اتخـاذ    كند، نمي يي كه اعمال حقوق مالكيت را عمالً ناممكن مي ها  به عالوه، ساير رويه   
مـدارك  . بايست مجاز به ورود آسـان بـه مجمـع باشـند             سهامداران يا وكالي آنها مي    . شود

 روز پيش از برگزاري مجمع ارسال شـود، مگـر آنكـه             ٣٠بايست حداقل     مربوط به وكالت مي   
و بايد زمان كافي بـراي جلسـات مجمـع عمـومي            نظامنامه تجاري اجازه ديگري داده باشد،       

گذاران فرصت مقتضي براي تأمـل و مشـورت داشـته             سهامداران اختصاص دهد تا سرمايه    
 .باشند
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 ٣اصل 
سهامداران موظفند همه تركيب سرمايه و همه قرارهايي را به اطالع شـركت             

شود كنترل برخي از سهامداران بر شركت به حدي رسد            برسانند كه سبب مي   
شـركت موظـف اسـت      . كه در مقايسه با ارزش مالكيت آنها نامتناسب اسـت         

 . هاي سرمايه و قرارها را برمال كند همه اين گونه تركيب
دهد بـه حـدي از كنتـرل بـر شـركت              هاي سرمايه به سهامداران امكان مي       برخي از تركيب  

 .برسند كه با ارزش مالكيت آنها نامتناسب است

گـذاري    هـايي كـه در آنهـا سـرمايه          گذاران و شركت    بين سرمايه به منظور افزايش اعتماد     
گذاران دقيقاً بدانند سهام آنها در زمان خريد چـه حقـوقي را            كنند، الزم است كه سرمايه      مي

چنانچه ساختار شركت طوري باشد كه يك سهامدار امكان كنترل بـر شـركت را               . دربر دارد 
 نباشد، چنـين قرارهـايي بايـد بـراي تمـامي            داشته باشد، گرچه اين مسئله مستقيماً آشكار      

 .گذاران شفاف باشد سرمايه

هـاي    ها يا مشاركت    سازي  گذاري مستقيم خارجي از طريق خصوصي       موارد بسياري از سرمايه   
هاي سهامداران امكان كنترل در حد بـاال را از            نامه  خاص وجود خواهد داشت كه در آن توافق       

ايـن  . دهـد   ادهاي مديريت ، به سهامدار خـارجي مـي        طريق تمهيدات گوناگوني نظير قرارد    
موارد شايد به خودي خود متناقص با نظارت شايسته بر شركت نباشد، اما بايد براي تمامي                

 .سهامداران فاش شود

 :بايست براي سهامداران فاش شود تمامي موارد زير مي

ن از آنهـا بـراي   توا هاي متقابل دو يا چند شركت، كه مي و سهامداري  ساختارهاي هرمي •
 .كننده بر خط مشي شركت استفاده كرد كاهش قابليت نفوذ سهامداران غيركنترل

هاي سهامداران، كـه هـر يـك ممكـن اسـت              هاي سهامداران در مورد گروه      نامه   توافق •
صاحب سهام نسبتاً اندكي از كل ارزش دارايي باشند، براي اقدام هماهنـگ بـه منظـور                 

ايـن مـورد    . ترين بلوك واحـد سـهامداران       يا حداقل بزرگ  تشكيل يك اكثريت كارآمد،     
هايي است كه با فروش سهام به مديريت قبلي يا تأسيس يا              اغلب مربوط به آن شركت    

هـا   نامـه  هاي سهامداران معموالً براي آنهايي كه در اين توافق        نامه  توافق. خصوصي شدند 
در صورتي است كه ساير     مشاركت دارند، حق تقدم جهت خريد سهام قائل است، و اين            

تواننـد همچنـين      ها مي   نامه  اين توافق . نامه مايل به فروش سهام باشند       هاي توافق   طرف
اي باشند كه از موافقان با آن بخواهند كه سهام خـود را بـراي                 بيني شده   حاوي مواد پيش  
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ر تواند دربرگيرنده موضوعاتي نظي     هاي سهامداران مي    نامه  توافق. مدت معيني نفروشند  
توانند   ها مي   نامه  اين توافق . چگونگي انتخاب هيئت نظارت يا اجرايي يا رييس هيئت باشد         
مسـئوالن اخـذ رأي     .  دهند  همچنين طرفين آن را ملزم كنند كه به عنوان يك بلوك رأي           

نظر از تعداد سهامي كه سـهامدار         تواند بدهد، صرف    تعداد آرايي را كه هر سهامدار مي      
بنابراين مسئوالن اخـذ رأي عمـل كنتـرل مجـدد را            . كنند  ، محدود مي  باشد  عمالً دارا مي  

 .توانند بر انگيزه حضور سهامدار در جلسات سهامداران تأثير گذارند انجام داده و مي

 

 

 اصل چهارم
الزم است شركت شيوه مطمئني را انتخاب كند تا با همـه سـهامداران و از آن                 

 . برخورد شايسته شودهاي اقليت و خارجي جمله سهامداران گروه
ها در صدد ايجـاد سـرمايه اضـافي از طريـق بازارهـاي سـرمايه و تشـويق                     چنانچه شركت 

گذاري هستند، اين اصـل از اهميـت بسـياري برخـوردار              گذاران مؤسس به سرمايه     سرمايه
شود كـه جمهـوري اسـلوواكي از سـهامداران گـروه              در حال حاضر چنين برداشت مي     . است

المللـي    گذاري بـين    كند و به اين دليل است كه در آن كشور سرمايه            ه مي اقليت سوءاستفاد 
گـذاران بـزرگ مؤسـس مقـررات و      تمـامي سـرمايه   . در اوراق بهادار رونق چنداني نـدارد      

هـاي    گـذاري   تواننـد در سـرمايه      رو نمـي    كننـد و از ايـن       هاي خود را رعايت مي      دستورالعمل
گـذار    ني كه جمهـوري اسـلوواكي بيـنش سـرمايه         بنابراين تا زما  . آميز شركت كنند    مخاطره

ــود نبخشــد، ســرمايه  ــه خــود را بهب  در آن كشــور CALPERSگــذاراني نظيــر  نســبت ب
گـذاري    گذاران اقـدام بـه سـرمايه        كه اين قبيل سرمايه     زماني. گذاري نخواهند كرد    سرمايه

م اسـت آن    الز. تـر خواهـد شـد       المللي بهبود خواهد يافت و بـازار نقدينـه          كنند، بينش بين  
هاي   گذاراني هستند، درك خود را از اصول بنيادي رويه          هايي كه در پي چنين سرمايه       شركت

نظارت شايسته بر شركت، به اثبـات رسـانده و از منظـور واقعـي قـانون و مـتن آن و ايـن               
 .نظامنامه پيروي كنند

، در هر طبقـه   . شود بايد يكسان باشد     طبقه مي    رفتاري كه با سهامداران هم     ٤-١
ــند     ــاوي باش ــق مس ــد در رأي دادن داراي ح ــهامداران باي ــه س ــه . هم هم

گذاران بايد قبل از خريد سهام بتوانند اطالعات الزم در مورد حق رأيي               سرمايه
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هرگونه تغييري در   . شود، به دست آورند     را كه به هر طبقه از سهام مربوط مي        
 .حق رأي دادن بايد منوط به رأي سهامداران باشد

طبقه بايـد حقـوق يكسـان قائـل شـد، امـا               كند كه براي سهام هم      تجاري تأكيد مي  نظامنامه  
بايست منوط به رأي مجمـع عمـومي باشـد و             هرگونه پيشنهادي براي تغيير حقوق سهام مي      

هاي اجرايي و نظارت بايد بهترين تصميم را در           هيئت. شود   مطرح مي  ٢-١١بدين ترتيب اصل    
بايسـت منـوط بـه تصـويب          تخاذ كنند، اما اين كار مـي      مورد تركيب بهينه سرمايه شركت ا     

 .سهامداران باشد

منتشر كنند كه از لحاظ دريافت سود سهام شـركت داراي   توانند سهام ممتاز ها مي شركت
گونه حق رأي دادن نيست، مگـر آنكـه           ارجحيت است، اما اين سهام به طور عادي داراي هيچ         

تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد،       ن سازوكار مي  اي. سود سهام ممتاز اعالم و پرداخت شود      
ها بعيد است كه براي هركس ديگري، به جز سهامداران اكثريت، سـهام ممتـاز                 زيرا شركت 

منتشر كنند، كه دليل آن بيم از دست دادن كنترل در صورت نـاتواني شـركت در اعـالم و                    
 .پرداخت سود سهام ممتاز است

گذاري اطمينان يابند كه در مورد حـق رأي           يش از سرمايه  گذاران پ   ضرورت دارد كه سرمايه   
انـد، حـق رأي    گـذاري كـرده   زماني كه آنها سرمايه. خود از اطالعات كامل برخوردار هستند     

شان نبايد تغيير كند، مگر آنكه صـاحبان سـهام داراي حـق رأي فرصـت مشـاركت در                     دادن
بايسـت    قـات مختلـف سـهام مـي       پيشنهادهاي تغيير حق رأي طب    . گيري داشته باشند    تصميم

هاي ظاهري نباشـد، جهـت        كل سهام داراي حق رأي در رده      % ٧٥توسط اكثريتي كه كمتر از      
تصويب در جلسات مجمع عمومي ارائه شده و چنين تصميمي بايد با يادداشت مهـر و امضـا                  

 .جلسه مجمع ثبت شود اي از صورت شده

فقت شده و به سـود صـاحبان         امنا يا صاحبان اسمي بايد به صورتي كه موا         ٤-٢
 .سهام است، رأي دهند

هاي كارگزاري نگهدارنده اوراق بهادار به عنوان منصوبان از جانب            ها و بنگاه    امنايي نظير بانك  
مشتريان، گاهي اوقات ملزم به رأي دادن بـه طرفـداري از مـديريت هسـتند مگـر آنكـه                    

سهامداران ممكن است ترجيح    . كنندسهامدار مشخصاً از آنها بخواهد كه به نحو ديگري عمل           
دهند كه همه حق رأي خود را به امنا بسپارند، و يا اينكه ممكن است مايـل باشـند از تمـامي                      
آرايي كه سهامداران خواهند داد مطلع شده و تصميم بـه رأي دادن بگيرنـد، در حـالي كـه                    

انست كه امنا بتوانند بـه      بايد بهترين رويه را اين د     . برخي حقوق رأي دادن را به امنا بسپارند       
 .منظور نشان دادن خواسته مشتريان خود، رأي آنها را تقسيم كنند
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بايست براي سهامداران فاش سازند كه مؤسسه امين به روش خاصـي كـه بـا نفـع                    امنا مي 
سهامدار همساز باشد، به سهام رأي خواهد داد، و اين در صورتي اسـت كـه سـهامداران از                   

 .خواسته باشندآنها روش ديگري را ن

آميـز    گري سوءاستفاده    خريد و فروش محرمانه اوراق بهادار و خودمعامله        ٤-٣
 .بايد ممنوع باشد

آميز بـه طـور كلـي         در حالي كه خريد و فروش محرمانه اوراق بهادار و معامله سوءاستفاده           
ـ           ممنوع است، اما تجربه در بسياري از كشورها ايجاب مي          اظ كند كـه سـهامداران از ايـن لح

گويي  بايست هيئت اجرايي را زير سؤال برده و هيئت را ملزم به پاسخ     آنها مي . هوشيار باشند 
توانند با ارائـه فهرسـتي از         ها براي كمك به كاهش احتمال معامله محرمانه مي          شركت. كنند

شمار آيند، كار زيادي      آن دسته اعضاي شركت كه ممكن است محرمان بورس براتيسالوا به          
اي بـراي   وجود اين فهرست و شمول نام فردي در آن، اغلب به عنوان مشخصـه         . ندانجام ده 

بايد به خاطر داشت كه محرمان شامل مديران اجرايي كليدي          . كند  معامله محرمانه عمل مي   
از آنجايي كـه    . شوند كه در ايجاد و به ثبت رساندن محصوالت جديد و مهم نقش دارند               مي

 مسـبب سوءاسـتفاده از بازارهـاي سـرمايه اسـت، ايـن كـار                معامله محرمانه اوراق بهادار   
شـايد در حـال حاضـر در جمهـوري اسـلواكي            . خود به موجب قـانون ممنـوع اسـت          خودبه

دهـد كـه      آميز هم رايج باشد كه اين مسـئله زمـاني روي مـي              گري سوءاستفاده   خودمعامله
گيـري    اران بهـره  گـذ   اشخاص داراي روابط نزديك، از آن روابط به زيان شـركت و سـرمايه             

ها يا محصوالت شركت به مـديريت، مـديران اجرايـي             قراردادهاي فروش دارايي  . كنند  مي
ها يا سهامداران يا اشخاص مرتبط با آنها، همگي بايد دور از روابط تقبل                كليدي، اعضاي هيئت  

مجمـع  بايست قبل از تكميل، همراه با ارتباط آنها بـه تأييـد               چنين قراردادهايي را مي   . شوند
 .شود، تشريح كرد عمومي شركت رسانيده مي

بايست ملزم به افشـاي هرگونـه منـافع           مديره و مديران مي      اعضاي هيئت  ٤-٤
مربوط در معامالت يا موضوعات تأثيرگذار بر شركت بوده و بايد از مشـاركت   

 .گيري پيرامون اين نوع معامالت خودداري كنند در هرگونه رأي
شود كه اعضاي هيئت مديره و همـه مـديران داراي رابطـه             ق مي اين مورد به شرايطي اطال    

تواند بر قضاوت     كاري، خانوادگي يا هر رابطه خاص ديگري با شركت هستند و اين رابطه مي             
بايسـت در     گونه منافع مربوط را فاش سازند و نمي         آنها بايد اين  . آنها به معامله تأثير گذارد    

 تفسيرات پيرامون اصل يكم به اين اصل نيـز ارتبـاط            .مورد هرگونه تصميم مرتبط رأي دهند     
 .دارد
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ها بايد با سهامداران شرافتمندانه رفتار كنند و رابطه            در همه حال شركت    ٤-٥
 :شود خوبي با آنان برقرار سازند كه شامل موارد زير مي

ها بايد همه آراي وكالتي را در جلسات مجمع عمومي بشمارند و سپس شمارش                 شركت •
 مورد هر تصميمي را بعد از رسيدگي با بلند كردن دست اعالم كرده و آن تصميم    آرا در 

 .را كه بايد قابل بررسي از سوي سهامداران باشد، ثبت كنند

اي را براي هر موضوع اساساً مجـزا بـه            ها بايد در مجمع عمومي تصميم جداگانه         شركت •
. عقـولي را اختصـاص دهنـد      رأي بگذارند و براي بحث پيرامون هر چنين تصميمي زمان م          

اي را بـه رأي       هـا تصـميم جداگانـه       ها بايد در مجمع عمومي در ارتباط با گزارش          شركت
 .بگذارند

هاي حسابرسي، دسـتمزد و        رييس هيئت نظارت بايد ترتيبي اتخاذ كند تا رؤساي كميته          •
شـود، حضـور داشـته و بـه           گيري مي   انتصاب در مجمع عمومي، كه در اين موارد تصميم        

 .ها پاسخ دهند پرسش

 ٣٠كم    ها بايد ترتيبي دهند كه آگهي تشكيل مجمع عمومي و اوراق مربوط دست               شركت •
 .روز پيش از تشكيل مجمع براي سهامداران ارسال شود

هدف اين است كـه بـه سـهامداران         . فهرست باال را بايد توضيحي دانست نه گزارش خاص        
شود و فرصـت پرسـش از         ار آنها گذاشته مي   اطمينان داده شود كه اطالعات صحيح در اختي       

بـدين  . كننـد  گذاري مـي  كساني را دارند كه مسئول اداره شركتي هستند كه در آن سرمايه    
هــاي گونــاگون در مــورد  ترتيــب حــائز اهميــت اســت كــه ســهامداران بتواننــد از كميتــه

ـ                تصميمات اي منفـرد   شان سؤال كنند، مثالً تصميم به اعطاي افزايِش حقوق كـالن بـراي اعض
 .هيئت يا مديران اجرايي كليدي

هــا بايــد از مجمــع عمــومي بــراي برقــراري رابطــه بــا   شــركت٤-٦
گذاران خصوصي استفاده كرده و آنها را به شـركت در مجمـع               سرمايه

 .عمومي تشويق كنند
هـاي الزم بـراي گسـترش مناسـبات سـودمند بـا               بايست به ارزيابي مهـارت      ها مي   شركت
هـا فـراهم      مجمع عمومي فرصـتي را در سـال بـراي شـركت           . ويق شوند گذاران تش   سرمايه

گـذاران    تـك سـرمايه     هاي شركت را به اطـالع تـك         ها، پيشرفت و برنامه     كند تا فعاليت    مي
 .برسانند و آنها را به ادامه مشاركت و حمايت از شركت تشويق كنند
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 اصل پنجم
و به دقت فـاش     موقع    شركت بايد تضمين كند كه همه مسائل مهم شركت به         

جمله وضـع مـالي، عملكـرد، مالكيـت، و نظـارت شـركت، كـه بـه                    شود، از آن  
گـذاري    گذاري يا عدم سرمايه     گيري در مورد سرمايه     سهامداران امكان تصميم  

 .را بدهد
هـاي    بار، و اغلب در صورتي كه پيشـرفت         ماه يك   فاش سازي علني معموالً، حداقل هر شش      

ايـن اطالعـات بايـد در قـالبي باشـد كـه امكـان        . شود زم ميمهم بر شركت تأثير گذارد، ال    
گــذاري را بــه ســهامداران و  گــذاري يــا عــدم ســرمايه گيــري در مــورد ســرمايه تصــميم
سازي داوطلبانه شوند كه      بايست تشويق به فاش     ها مي   شركت. گذاران بالقوه بدهد    سرمايه

 .سازي است ت فاشاين مسئله در پاسخ به تقاضاي بازار فراتر از حداقل الزاما

ها و براي قادر ساختن سـهامداران         سازي مستحكم براي كنترل بازاري شركت       يك نظام فاش  
اي بـر     تواند به طور قابل مالحظـه       اين نظام همچنين مي   . شان اساسي است    به اعمال حق رأي   

ـ     عالوه بر ايـن، مـي     . گذاران حمايت كند    ها تأثير گذاشته و از سرمايه       رفتار شركت  ه توانـد ب
گـذاران    سهامداران و سـرمايه   . جذب سرمايه و حفظ اعتماد در بازارهاي سرمايه كمك كند         

الزم است به اطالعات منظم، موثق و قابل مقايسه كه براي آنهـا بـا جزييـات كـافي باشـد،                     
اي در    دسترسي داشته باشند تا سرپرستي مديران را ارزيـابي كـرده و تصـميمات آگاهانـه               

برعكس، اطالعات ناكـافي يـا مـبهم        . كيت و حق رأي سهام اتخاذ كنند      گذاري، مال   مورد ارزش 
 شود و منجر بـه تخصـيص نـاچيز           ممكن است مانع عملكرد بازارها و افزايش هزينه سرمايه        

 .منابع گردد

اي نـامعقول     سازي بار اداري يا هزينه      به هرحال، اين نكته حائز اهميت است كه الزامات فاش         
ها اطالعاتي را فـاش سـازند كـه           نبايد انتظار داشت كه شركت    . بر دوش مؤسسات نگذارد   

سـازي بـراي كـامالً آگـاه          ممكن است وضعيت رقابتي آنها را به خطر اندازد، مگر آنكه فاش           
الزم . گـذار، ضـروري باشـد       گذاري، و پرهيز از گمراه كردن سـرمايه         كردن تصميم سرمايه  

ترتيـب غالبـاً از آزمـايش اقـالم مهـم           سازي كامالً محدود باشد و بـدين          است كه اين فاش   
توان اطالعاتي دانست كه حذف يا اظهار نادرست آنهـا            اطالعات مهم را مي   . شود  استفاده مي 

براي مثال يك   . شده توسط كاربران آن اطالعات تأثيرگذار باشد        بر تصميمات اقتصادي اتخاذ   
 داروي جديـدي را  شود تا فاش سازد كه حق انحصاري گرفتـه و  شركت داروسازي ملزم مي   
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بدين ترتيـب  . شود كه جزييات حق انحصاري را فاش كند آزمايش كرده است، اما ملزم نمي   
كننـد،    هاي عادي بـروز مـي       الي گزارش   هاي مهمي كه البه     موقِع همه پيشرفت    سازي به   فاش

همچون گزارش همزمان اطالعات به همه سهامداران، به منظور تضمين رفتـار منصـفانه بـا                
 .شود ضروري تلقي ميآنها، 

بايست دربرگيرنده اطالعات مهم پيرامون مـوارد زيـر باشـد، امـا بـه اينهـا                   سازي مي   فاش
 :محدود نشود

 . نتايج مالي و عملياتي شركت٥-١
دهنده عملكرد    هاي مالِي حسابرسي شده را كه نشان        سازي صورت   قانون اوراق بهادار، فاش   

ها عبـارت اسـت از        ترين اين صورت    معمول. داند مالي و وضع مالي شركت هستند، الزم مي       
. هاي مـالي    هاي مربوط به صورت     ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت نقدينگي و يادداشت        

اي بـراي     ها مـي بايسـت كنتـرل مناسـب شـركت را ممكـن سـاخته و شـالوده                    اين صورت 
ديران و تجزيه و    بايست با مذاكره م     ها مي   اين صورت . گذاري اوراق بهادار فراهم كند      ارزش

براي اطمينان از   . تحليل عمليات همراه باشد، زيرا اين كار روشنگر عملكرد آتي شركت است           
 .بايست معامالت مربوط به كل يك گروه را فاش ساخت سازي كامل وضعيت مي فاش

 . اهداف شركت٥-٢
بايسـت    هاي كَمي، گستره زماني و هزينه آنهـا، مـي           سازي در اين مورد عالوه بر هدف        فاش

هاي مربوط به اصول اخالقي كار، محيط زيست و ساير تعهدات سياسـت عمـومي را                  سياست
هـا و     گذاران را قادر مي سازد تا روابـط ميـان شـركت             هايي كه سرمايه    دربرگيرد، سياست 

شان به عمـل      ها براي اجراي اهداف     كنند و اقداماتي كه شركت      مي  جوامعي كه در آن فعاليت    
 .ابي كننداند، ارزي آورده

 . مالكيت عمده سهام و حق رأي٥-٣
بايست افشاي مداوم اطالعات پيرامون ساختار مالكيت شـركت           سازي در اين مورد مي      فاش

گونه كه در اصول قبلي       و حقوق سهامداران در مقابل حقوق ساير مالكان را شامل شود، همان           
عات پيرامون سـهامداران  بايست همچنين تمامي اطال    به هرحال، شركت مي   . اشاره شده بود  

كنند، يا ممكن است كنتـرل كننـد، فـاش سـازد، از      عمده و ديگراني كه شركت را كنترل مي  
هـاي سـهامداران، دارنـدگي كنتـرل يـا          نامـه   جمله اطالعات پيرامون حق رأي ويـژه، توافـق        

هـا    شـركت . هـاي متقابـل     هاي بزرگ سهام، روابط مهم سهامداري متقابل و ضـمانت           بلوك
 .يست اطالعات پيرامون معامالت با اشخاص وابسته را نيز فاش سازندبا مي
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 .ها، مديران اجرايي كليدي و دستمزد آنها  اعضاي هيئت٥-٤
ها و مديران اجرايـي كليـدي را          تك اعضاي هيئت    بايست اطالعات پيرامون تك     ها مي   شركت

يـابي كـرده و هرگونـه       هاي آنهـا را ارز      فاش سازند تا سهامداران بتوانند تجربه و شايستگي       
سازي اين اطالعات براي نيـل بـه شـفافيت حـائز              فاش. تضاد بالقوه منافع را تشخيص دهند     

از آنجايي كه راهبرد و مديريت شركت بسـيار مهـم اسـت، سـهامداران بـه                 . اهميت است 
هـاي آنهـا      ها نياز دارند تا بتوانند به توانمندي        هاي اعضاي هيئت    اطالعاتي پيرامون شايستگي  

سهامداران . اطمينان پيداكرده و متقاعد شوند كه شركت از توازن تجربيات برخوردار است           
ها را جهـت پاسـخگويي نسـبت بـه عملكـرد و               فقط با اين اطالعات مي توانند اعضاي هيئت       

هاي   اين توصيه موجب تقويت شرايط براي كميته      .  درستي فراخوانند   هايشان به   گيري  تصميم
 .سازي اين اطالعات است  و تضمين شفافيت به واسطه فاشانتصاب و دستمزد شده

 .بيني  عوامل مهم مخاطره قابل پيش٥-٥
بينـي    بايست اطالعات پيرامون مخاطرات مهم را كه به طور منطقي قابل پـيش              ها مي   شركت

مخاطراتي كه مختص صنايع يا نواحي جغرافيـايي اسـت؛          : هستند، فاش سازند، كه عبارتند از     
كاالها؛ مخاطره بازار مالي شامل نرخ بهره يا مخاطره پول رايج؛ مخاطره مربـوط              وابستگي به   

هاي محيط  به متفرعات و معامالت بدون انعكاس در ترازنامه؛ مخاطرات مربوط به مسئوليت    
هـا نيـز    هايي براي كنترل مخاطره از سـوي شـركت   ناخواه به كارگرفتن شيوه زيستي؛ و خواه 

 .مفيد است

 .هم راجع به كاركنان و ديگر ذينفعان موضوعات م٥-٦
بايست اطالعات پيرامون موضوعات كليدي مربوط به كاركنان و ديگر ذينفعان             ها مي   شركت

ايـن موضـوعات    . تواند تأثير مهمي بر عملكرد شركت داشته باشد، فـاش سـازند             را كه مي  
 اعتبار دهندگان،   ممكن است شامل روابط مديريت و كاركنان، و روابط با ديگر ذينفعان نظير            

 .كنندگان كاال و جوامع محلي باشد عرضه

موقـع و   هاي مخصوص انتشار اطالعات بايد دسترسـي مطلـوب، بـه       كانال ٥-٧
 .هزينه كاربران به اطالعات مربوطه را فراهم كنند كم

تواننـد از همـان اهميـت مضـمون خـوِد اطالعـات               هاي مخصوص عرضه اطالعات مي      كانال
 .برخوردار باشند
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 .هاي نظارت مشي  ساختارها و خط٥-٨
ها بايد تشويق شوند كه در مورد چگونگي كاربرد عملي اصـول مربـوط بـه نظـارت                    شركت

 مي بايست شامل تقسـيم اختيـارات بـين سـهامداران و              اين گزارش . شركت گزارش دهند  
 هاي اجرايي و نظارت بوده و بايد مطـابق بـا معيارهـاي مطلـوب حسـابداري،                  اعضاي هيئت 

 .افشاي مالي و غيرمالي، و حسابرسي باشد

 .شوند كيفيت اطالعات به معيارهايي بستگي دارد كه به موجب آنها گردآوري و فاش مي

حسابرسي ساالنه مي بايست توسط يك حسابرس مستقل انجام شود، كـه از سـوي كميتـه                 
هـاي    ارششود تا اطميناني مشهود و عيني به طـرز تهيـه و ارائـه گـز                 حسابرسي منصوب مي  

هـا   شـرحي از وضـعيت نظـارت شـركت    . هاي مالي حاصل گردد مربوط به نظارت و صورت   
 .ويژه در گزارش ساالنه گنجانده شود بايست به مي

هاي داخلـي مناسـب و        ها بايد پاسخگوي سهامداران باشند و كنترل         هيئت ٥-٩
 .شيوه هاي حسابرسي الزم را فراهم سازند

اعضـاي هيئـت در     . ارت شـركت كـاري اساسـي اسـت        حسابرسي ساالنه شـركت بـراي نظـ       
گزارش ساالنه به سهامداران قانوناً ملزم به تشريح سرپرستي خود بـر شـركت هسـتند و                 

هايي كه مديريت آنها شامل سـهامداران نـاظر، يـا مـرتبط بـا آنهـا                   اين مسئله در شركت   
طـرف و    بـي از اين رو ضروري است كه حسـابرس . اي برخوردار است است، از اهميت ويژه   

كارآمد باشد زيـرا چنـين حسابرسـي بـه تمـامي آنهـايي كـه داراي نفـع مـالي در شـركت                        
  .بخشد هستند، اطمينان مضاعف مي

 

مـوارد  . المللي حسابداري نائل آمـده باشـد    بايست به حد اعالي معيارهاي بين       حسابرس مي 
 :زير بايد مورد توجه قرار گيرد

ز آنكه حسابرسان مسئوليت خود را مبني بر ارائـه          بايست بعد ا     اعضاي هيئت اجرايي مي    •
 .ها شرح دهند حساب گزارش بيان كردند، مسئوليت خويش را در قبال تهيه صورت

هـاي علنـي      اي و سـاير گـزارش       دوره  هاي علنـي ميـان      بايست گزارش    هيئت اجرايي مي   •
هـادار،  كننـدگان اوراق ب  هاي مورد ارائـه بـه تنظـيم         مربوط به نوسانات قيمت و گزارش     

 .همچنين اطالعات الزم براي ارائه به موجب الزامات قانوني را مورد توجه قرار دهد
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بايســت يــك سيســتم مطمــئن كنتــرل داخلــي بــراي حفاظــت از  هيئــت اجرايــي مــي •
 .هاي شركت برقرار كند گذاري سهامداران و دارايي سرمايه

را بررسي كرده و    بايست كارايي سيستم كنترل داخلي شركت          اعضاي هيئت نظارت مي    •
اين گزارش بايد دربرگيرنده همه موارد كنتـرل از جملـه           . به سهامداران گزارش دهند   

 .هاي مالي، عملياتي، و رعايت مقررات و نيز مديريت خطر باشد كنترل
هـاي تأييدكننـده ضـروري،        هـا يـا شـرط       اعضاي هيئت اجرايي مـي بايسـت بـا فـرض           •

 .هندآميز بودن كار شركت را گزارش د موفقيت
نقش حسابرس داخلي نيستند، مي بايست هرچنـد وقـت يكبـار              هايي كه داراي       شركت •

 .نياز به يك حسابرس داخلي را مورد بررسي قرار دهند
دهـي    بايست براي بررسي چگونگي كاربرد اصول گزارش        هاي اجرايي و نظارت مي      هيئت •

ن شـركت، ترتيبـات     مالي و كنترل داخلي و نيز برقراري يك رابطه مناسب با حسابرسـا            
 .رسمي و شفافي اتخاذ كنند

هاي ثبـت شـده در بـورس براتيسـالوا             بهترين رويه آن است كه شركت      ٥-١٠
هايي براي حسابرسي، انتصاب و دستمزد تشكيل دهند كـه مشـتمل بـر                كميته

 .اكثريتي از اعضاي مستقل به مدت پنج سال باشند
صاب و دستمزد تشكيل دهند كه در ابتدا        هاي حسابرسي، انت    بايست كميته   ها مي   اين شركت 

شامل حداقل سه عضو مستقل هيئت نظارت با شرايط ارجاع مكتوب هستند كـه آشـكارا بـا                  
ها نام برده     حساب  اعضاي كميته بايد در گزارش و صورت      . اختيار و وظايف آن سروكار دارند     

هامداران بايد در   شوند و در ابتدا به هيئت نظارت گزارش دهند و براي دادن گزارش به س              
 .مجمع عمومي حاضر شوند

بايست شامل بررسي مداوم گسـتره و نتـايج حسابرسـي و      وظايف كميته حسابرسي مي   •
چنانچه حسابرسـان نيـز حجـم       . طرفي حسابرسان باشد    كارايي هزينه آن و استقالل و بي      

 بايسـت   زيادي از خدمات غيرحسابرسي را به شركت عرضه مي كنند، كميته مزبور مـي             
ماهيت و گستردگي چنين خدماتي را به طور مداوم بررسي كرده، درصدد ايجاد تـوازن               

 .طرفي و ارزش پول باشد ميان حفظ بي
اي رسـمي و شـفاف بـراي تـدوين سياسـت دسـتمزد                بايست رويه    كميته دستمزد مي   •

ها و مديران اجرايـي       مديران اجرايي و براي تعيين مجموعه دستمزد اعضاي منفرد هيئت         
ها و مديران اجرايي نبايد در تعيـين دسـتمزد            يك از اعضاي هيئت     هيچ. دي مقرر كند  كلي

 .خويش دخالت داشته باشد
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بايست براي تعيين اعضاي هيئت و كارمندان ارشد پيشنهادهاي خـود              كميته انتصاب مي   •
ها ارائه كند تا موضوعات طرح جانشيني در شركت را مـورد مالحظـه قـرار                  را به هيئت  

ين كميته بايد تضمين كند كه ساختار هيئـت بـا گسـتره مهـارت هـا، تجربـه و                    ا. دهند
تخصص مرتبط با كار شركت سازگاري دارد و نيز آنكه بخش زيادي از مديران مسـتقل                

 .گونه تضاد بالقوه منافع در كار شركت نيستند وجود دارند كه داراي هيچ
 

 

 اصل ششم
امالت خود با شركت مسئوالنه     سهامداران مؤسس بايد در مع    / گذاران  سرمايه

 .عمل كنند
گذاران خارجي كه     سرمايه. گذار مؤسس مورد بررسي قرار گيرند       الزم است دو نوع سرمايه    

كنند و به طور كلي از به عهده گرفتن نقشي كـه بـه آنهـا                  فعاالنه از اين نظامنامه حمايت مي     
كي نيازمنـد تشـويق     گـذاران مؤسـس اسـلووا       اما سرمايه . محول شده، خرسند خواهند شد    

اند، لـيكن بـدون شـك زمـاني كـه           خواهند بود زيرا آنها تجربيات منفي در اين زمينه داشته         
 .گذاري بهبود يابد براي بازگشت وسوسه خواهند شد شرايط سرمايه

گذاران مؤسس مالـك اكثريـت سـهام در           در بسياري از بازارهاي پيشرفته سرمايه، سرمايه      
آنها اين سـهام را از جانـب افـراد، ماننـد اعضـاي              . س هستند هاي ثبت شده در بور      شركت

ترتيـب در بسـياري از        بـدين . نامه و غيره در اختيـار دارنـد         صندوق بازنشستگي، انواع بيمه   
 .ها منافع مشترك وجود دارد زمينه

در انگلستان بيشترين حمايت از سهامداران منفرد اقليت عمالً از طريق مشاركت و نظـارت               
نقش آنها در بهسازي معيارها حائز اهميت بسياري        . گيرد  ران مؤسس صورت مي   گذا  سرمايه
 .است

سهامداران مؤسس مسئوليت دارند از آراي خود استفاده        / گذاران   سرمايه ٦-١
 .مناسب كنند

گذار منفعل عمل نكرده بلكه نقشـي فعـال    بايست تشويق شوند كه به عنوان سرمايه       آنها مي 
براي انجـام مـؤثر ايـن كـار الزم اسـت كـه              . هايشان ايفا كنند    يگذار  در نظارت بر سرمايه   

دستيابي آسان به تمامي اطالعات مشروحه فوق داشته و هرگونه اطالعات اضافي را كـه بـه                 
شــركت بايــد گفتگــوي ســازنده بــا . دليلــي نيــاز دارنــد، در دســترس آنهــا قــرار گيــرد
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ر خـويش تلقـي كنـد زيـرا ايـن           گذاران مؤسس خود را به منزله بخشي اساسي از كا           سرمايه
پيماناني قدرتمند براي هر مديريتي هستند كـه          توانند ثابت كنند كه هم      گذاران مي   سرمايه

گذاران مؤسس به مديريت از اهميـت         ترتيب دسترسي سرمايه    بدين. به آن اطمينان دارند   
اتش بايست مديريت را ملزم به پاسـخگويي در قبـال اشـتباه             بسياري برخوردار است و مي    

 .كنند، ازجمله، چنانچه الزم باشد، خواستار استعفاي مديران اجرايي مسئول شوند

،   سهامداران مؤسس بايد آماده باشند تا هرجا عملي بـود         / گذاران   سرمايه ٦-٢
 .ها بر اساس درك متقابل اهداف شوند وارد گفتگو با شركت

گـذاران    بـه سـرمايه   اين امر مستلزم آن است كه هيئت اجرايي رويكـردي صـريح نسـبت               
 .مؤسس خود اتخاذ كرده و وارد گفتگو با آنها شود

ها، به ويژه جـايي كـه بـه سـاختار و               زمان ارزيابي ترتيبات نظارت شركت     ٦-٣
گذاران مؤسس بايد اهميت كافي بـه         شود، سرمايه   ها مربوط مي    تركيب هيئت 

 .اي بدهند كه توجه آنها را جلب كرده است همه عوامل مربوطه
گـذاران مؤسـس      شـود، تمـامي سـرمايه       اي براي نظارت شركت اتخاذ مـي        ني كه شيوه  زما
هايي كه در     بايست نسبت به حصول اطمينان از پذيرش و اجراي نظامنامه توسط شركت             مي

توجه سهامداران منفـرد مسـئول ممكـن اسـت          . كنند، ترغيب شوند    گذاري مي   آنها سرمايه 
ر رابطـه بـا اجـراي نظامنامـه جلـب شـود و              گـذاران مؤسـس د      اغلب به مشكالت سرمايه   

گذار مؤسس بايد ترغيب شود كه چنين اطالعاتي را مد نظر قرار داده و مطـابق بـا                    سرمايه
 .مفاد نظامنامه عمل كند

ها و منـافع اعمـال        گذاران مؤسس، بايد هزينه      سهامداران، ازجمله سرمايه   ٦-٤
 .حق رأي خود را مد نظر داشته باشند

توانـد بـه      آسـاني نمـي     گـذار بـه     هايي وجود خواهد داشت كه سـرمايه        مانبايد پذيرفت ز  
هايي نايل شود و در اين صورت بايد امكان يابد، و در واقـع ترغيـب شـود، كـه بـا                        پيشرفت

نظر خويش را نسبت به ادامه يا توقـف مشـاركت           “ فروش موجودي سهام خود در شركت       
گذاران اين راهكار را پيش خواهند گرفت،         يهبرند كه سرما    هايي پي   هرگاه شركت ” .ابراز كند 

 .گذاران مؤسس توجه بيشتري كنند هاي سرمايه ها و ديدگاه مي بايست به درخواست

مشـي خـود را در مـورد          سهامداران مؤسـس بايـد خـط      / گذاران   سرمايه ٦-٥
 .كنند، آشكار سازند گذاري مي هايي كه در آن سرمايه شركت
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افيت و پاسخگويي تأكيد دارد، رعايت مفاد آن تا حدود زيـادي            از آنجايي كه نظامنامه بر شف     
دهد و به اين دليـل اسـت كـه            گذاران مؤسس افزايش مي     جذابيت شركت را براي سرمايه    
گذاران   اما اين نكته حائز اهميت است كه خود سرمايه        . شود  امروزه حمايت بسياري از آن مي     

كنند ملزم به     گذاري مي   كه در آن سرمايه   هايي را     مؤسس نظامنامه را قبول داشته و شركت      
 .تر خواهد كرد چنين كاري سازند، زيرا اين امر تأثير و در واقع كاربست نظامنامه را گسترده

هــاي  ســهامداران مؤســس بايــد بكوشــند گونــاگوني/ گــذاران  ســرمايه٦-٦
غيرضروري ضوابطي را حذف كنند كه هريك بـه ترتيبـات نظـارت شـركت و                

 .شود كنند، مربوط مي گذاري مي ايي كه در آن سرمايهه عملكرد شركت
هـايي كـه در آنهـا         گذاران مؤسس نسبت به شركت      اين نكته حائز اهميت است كه سرمايه      

رو ضـرورت دارد كـه هرگـاه          كنند، از خود صراحت نشان دهند و ازايـن          گذاري مي   سرمايه
ها   شود، اعضاي اتحاديه    ه مي گذاران مؤسس پذيرفت    هاي سرمايه   اي از سوي اتحاديه     نظامنامه

 .آن را به طور يكسان به كار بندند

سهامداران مؤسس بايد، در صورت درخواست، اطالعات       / گذاران   سرمايه ٦-٧
مربوط به آن بخش از تصميماتي را كـه بـه آن رأي داده شـده، در دسـترس                   

 .هاي غيراختياري رأي دادن داشته باشند مشتريان قرار دهند و وكالت
گذاران مؤسس بايد نسبت به مشتريان خود به روشي شـفاف عمـل كـرده و رويـه            هسرماي

اين نكته حائز اهميت است كـه آنهـا سرمشـق قـرار گرفتـه،               . مناسبي براي خود اتخاذ كنند    
 .نظامنامه را بپذيرند و آن را به اجرا درآورند

سهامداران مؤسس بايد اقـداماتي بـه عمـل آورنـد تـا             / گذاران   سرمايه ٦-٨
 .پوشد طمينان يابند كه اهداف آنها در رأي دادن جامه عمل ميا

هايشان ملـزم بـه پاسـخگويي         ها را در قبال فعاليت      الزم است كه سهامداران مؤسس هيئت     
 .رو بايد مراقب باشند كه تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومي به اجرا درآيد كنند و ازاين

 

 اصل هفتم
هايي    باشند و نسبت به شركت مسئوليت      سهامداران بايد صاحب حقوق خاصي    

 .را اعمال كنند
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 همه سهامداران بايد امكان آن را داشته باشند كـه در ازاي پايمـال شـدن                 ٧-١
 .شان خسارت مناسب دريافت كنند حقوق

گذاران به اين كه سرمايه فراهم شده آنها از سوءاستفاده يا سوءتخصـيص               اصمينان سرمايه 
ها يا سهامداران ناظر محفوظ خواهـد بـود، عامـل مهمـي در                مديران شركت، اعضاي هيئت   

هاي شركت، مديران و سهامداران ناظر ممكـن اسـت امكـان              هيئت. بازارهاي سرمايه است  
هاي را داشته باشند كه منافع خودشان را بـا خـرج سـهامداران غيرنـاظر                  اشتغال در فعاليت  

 .پيش ببرد

حقوق خود را اعمال كنند اين است كه قـادر باشـند            توانند    هايي كه سهامداران مي     يكي از راه  
 .ها بزنند دست به اقدامات قانوني و اداري عليه مديريت و اعضاي هيئت

تجربه نشان داده است كه يك عامل تعيين كننده مهم بـه آن ميـزان كـه حقـوق سـهامدار                     
كايات با هاي كارآمدي براي دريافت خسارت در ازاي ش      محفوظ باشد، اين است كه آيا شيوه      

گذاران اقليت زمـاني      اطمينان سرمايه . اي معقول و بدون تأخير بيش از حد، وجود دارد           هزينه
يابد كه نظام قانوني سازوكارهايي را براي سهامداران اقليت فراهم كند تا هرگاه               افزايش مي 

 .با داليل منطقي اعتقاد دارند كه حقوق آنها نقض شده است، اقامه دعوي كنند

سازد فعاليـت     گذاري را قادر مي     طره وجود دارد كه يك نظام قانوني، كه هرسرمايه        اين مخا 
تواند در معرض دادخواهي بيش از حد قـرار           شركت را در محاكم قضايي زير سؤال ببرد، مي        

گذاران در ازاي نقـض حقـوق         خواهي دادن به سرمايه     اي ميان امكان جبران     بايد موازنه . گيرد
 .ادخواهي بيش از حد ايجاد كردمالكيت و اجتناب از د

هاي دادرسـي، نظيـر جلسـات رسـيدگي اداري يـا          اند كه ساير آيين     بعضي كشورها دريافته  
كنندگان اوراق مالكيت يا ساير نهادهاي ذيصـالح          يافته توسط تنظيم    هاي داوري سازمان    رويه

ايـن  . هسـتند اي مؤثر براي حل و فصل مباحثه، حـداقل در سـطح ابتـدايي آن،                قانوني، شيوه 
 .مسئله در جايي داراي مزيت افزون است كه رسيدگي در محاكم قضايي دچار تأخير باشد

 همه سهامداران بايد تشويق شوند كه بپذيرند حقـوقي را كـه بـه عنـوان           ٧-٢
 .سهامدار از آن برخوردار هستند، مسئوليت نيز به دنبال دارد

ه عهده دارند، مثل حضـور در جلسـات         سهامداران بايد تشويق شوند كه بپذيرند وظايفي ب       
هاي ساالنه، پرسش از هيئت ها و ملزم          مجمع عمومي، رأي دادن، رسيدگي دقيق به گزارش       

 .كردن آنها به پاسخگويي در قبال هرگونه قصور
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 اصل هشتم
چارچوب نظارت جمعي بايد حقوق قانوني ذينفعـان را بـه رسـميت بشناسـد و                

فعـان را در زمينـه ايجـاد ثـروت و شـغل، و              ها و ذين    همكاري فعال ميان شركت   
 .هايي كه وضع مالي مناسبي دارند، تشويق كند تداوم حيات شركت

اين واژه دربرگيرنـده شـماري از       . مفهوم كلي ذينفعان ممكن است مستلزم توضيحاتي باشد       
ايـن  . هايي است كه نسبت به موفقيت و نحوه عملكرد شـركت توجـه خـاص دارنـد                  طرف
د از كاركنان، اعضاي جامعه محلي كه خواهان تضـمين عـدم آلـودگي محـيط                ها عبارتن   طرف

هـا،    خانـه   فروشـند، قهـوه     زيست خود هستند؛ كسبه محل كه به كاركنان شركت كـاال مـي            
ها، مدارس، پزشكان، و غيره و واحدهاي تجاري كه شركت با آنها معامله دارد، يعني                 رستوران
 . و هم اعتباردهندگانكنندگان كاال، هم عامالن پخش هم عرضه

 جريـان سـرمايه خـارجي بـه درون           شود به تأمين    يك جنبه كليدي نظارت جمعي مربوط مي      
هايي براي تشويق ذينفعان مؤسسه تجاري بـه برعهـده گـرفتن              يافتن راه . مؤسسات تجاري 

گذاري در شركت كه از لحاظ اجتماعي پربازده باشد، به ويـژه سـرمايه                سطوحي از سرمايه  
قابليت رقابت و موفقيـت نهـايي هـر         . شود   و مادي، نيز به نظارت جمعي مربوط مي        انساني

كنندگان مختلـف منـابع از جملـه          شركت حاصل كار گروهي است كه تشريك مساعي تأمين        
بـدين ترتيـب    . گيـرد   گذاران، كاركنان، اعتباردهندگان، و فروشـندگان را دربرمـي          سرمايه

شان در مورد ذينفعان گونـاگون را،         كه اجراي تصميمات  ها اين است      بهترين رويه براي هيئت   
 .گيري، مورد مالحظه قرار دهند به عنوان بخشي از روند تصميم

بايست بـه تـأثير تصـميماتش بـر      رو شركتي كه سازنده عمده در يك ناحيه است، مي        ازاين
يد خود براي مثال، اگر آن شركت ظرفيت تول   . كسبه محل، مردم و اقتصاد توجه داشته باشد       

كنندگان كااليش، كاركنانش، برخي از كسـاني كـه ممكـن             را كاهش دهد، تأثير آن بر عرضه      
ها و كسبه محل كـه احتمـال دارد بـا كـاهش               است شغل خود را از دست بدهند و فروشگاه        

 .مشتري دائمي و درآمد مواجه شوند، حس خواهند كرد

منبع باارزشي براي   ها بايد درك كنند كه تشريك مساعي ذينفعان            شركت ٨-١
هاي قابل رقابت و سودآور است و به حقـوق ذينفعـان كـه بـر                  تشكيل شركت 

 .اساس قانون محفوظ است، بايد احترام گذاشته شود
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ساز ميان ذينفعـان      ها است كه همكاري ثروت      بايد پذيرفت كه در درازمدت به نفع شركت       
درك منافع ذينفعان و سـهم آنهـا        بايست اذعان كرد كه منافع شركت با          را ترويج كنند و مي    

 .شود در موفقيت درازمدت شركت تأمين مي

در اكثر كشورها، از جمله جمهوري اسلوواكي، حقوق ذينفع بر اساس قوانيني نظير قانون كـار،                
حتـي در آن نـواحي كـه        . هاي تجاري و مدني و قانون ورشكستگي مقرر شده است           نامه  آيين

شده است، بسياري از مؤسسات تجاري تعهداتي نسـبت بـه           براي منافع ذينفع قانوني وضع ن     
ايـن  . مند به حفظ اعتبـار و كـارايي شـركت هسـتند             اند، زيرا آنها عالقه     ذينفعان ايجاد كرده  

اما، . ها در جمهوري اسلوواكي است      پنداري تازه، اما در حال گسترش، براي بسياري از شركت         
بايسـت امكـان دريافـت        شود، ذينفعان مي    يجايي كه منافع ذينفع به وسيله قانون حمايت م        

شان را داشته باشند و چارچوب و روال قانوني بايد            مالحظه در ازاي نقض حقوق      خسارت قابل 
شفاف بوده و مانع توانايي ذينفعان در برقراري ارتبـاط و دريافـت خسـارت در ازاي نقـض                   

 .شان نشود حقوق

تي بـراي ذينفعـان     هـاي متفـاو     هاي نظارت جمعي شركت نقـش        چارچوب ٨-٢
 .گيرد درنظر مي

ها بستگي دارد و ممكـن        ميزان مشاركت ذينفعان در نظارت جمعي شركت به قوانين و رويه          
هـايي از سـازوكارهاي مربـوط بـه مشـاركت             نمونه. است در هر شركت نيز متفاوت باشد      

ـ       ها؛ طرح   نمايندگي از طرف كاركنان در هيئت     : ذينفعان عبارت است از    هام هـاي مالكيـت س
ــه در برخــي     ــدهاي نظــارتي ك ــا فراين ــا ســاير ســازوكارهاي تســهيم ســود ي ــان ي كاركن

عالوه بـر اينهـا،     . دهد  هاي ذينفعان را مورد مالحظه قرار مي        هاي كليدي ديدگاه    گيري  تصميم
اي ديگر ممكن است شامل حضور اعتباردهندگان در كـار نظـارت جمعـي شـركت در       نمونه

 .به ورشكستگي باشدزمينه اقدامات قانوني مربوط 

كننـد، بايـد بـه         چنانچه ذينفعان در فرايند نظارت جمعـي مشـاركت مـي           ٨-٣
 .اطالعات مربوطه دسترسي داشته باشند

بينـي كـرده باشـد،        هاي نظارت جمعي مشاركت ذينفعان را پيش        چنانچه قوانين و رويه نظام    
 .ان حائز اهميت استهايش دسترسي داشتن ذينفعان به اطالعات الزم براي انجام مسئوليت


