
  1اندجریبن سهامي شرکت

در کرد، عبور می 3های پوشییییاز از برر ارادیییی دامپرمری مرمو  در حالی که با هواپیما از فراز تپه 2مورگانهنری 

ی بود م مورگان، رئیس باز شییی ییی ه 2000سیییا   یکرد. اماخر ژا ویهحوادث چنا ماز اخیر را مرمر میخود  ذهن 

ی مایرزعنوان عضییو هیا به سییا  گتشیی ه 13ی بود. ام ط 4مکار بوسیی ون، در حا  سییهر به برلینه وندا شییهاز ک یی 

شرک  در دم حوززشاها ا اجری، شرک  بن شا   ه تنها رهبر بازار شرک  ی مالی م اج ماعی بود. در آن زمان ر

ماعی را  یز از مزارع دامپرمری مرمب ییی نی های اج  یاد عاادی از بن ی  ت هاا که  تا وهای مم از بود، بل    گرف ه 

 شما  امریکا برعهاز داش .های اس وایی جنهل

پیشیینهادهایی ا اجری افزایش فشییار رباب  م اف  عملکرد مالی شییرک  باعه شییاز بود برای ترییاح  شییرک  بن

س قال  خود ب یار مرمم بود. در آن رمز جل ه ی هیا  مایرز برای مطرح شود؛ آن هم برای شرک ی که در حهظ ا

. مورگان ا  ظار داشی  بثه دایی میان اعضیا آیاز شیود. بررسیی پیشینهادهای تریاح  شیرک  تشیکیل شیاز بود

های اج ماعی شییرک  م یی لز  دا  یی نا حهظ گرایشمی 6م جری گرینهیلا 5مؤسیی ییان شییرک  یعنی آبایان بن کوهن

س . در  قطه شرک  ا س قال   شرک 7ی مقابل، پری امداکتأمین ا ش  که به رین کار جه   ،، مایر عامل  برار دا

 دا   . اران عماز یعنی بن م جری را در فرمش شرک  به باالترین بیم  پیشنهادی خریااران میحهظ منافع سهاما

 اندجریفعاليت شرکت بن

شها  در زمینهکننازا اجری، توزیعشرک  بن س  م ژلهی پی سا  ی ب  نی مم از، ما در مثل 1978ی خوراکی، در 
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 گتاران شرک  بود ا.تأسیس شا. کوهن م گرینهیلا پایه   در برلینه ون وی مرمپمپ بنزینی بایمی در  احیه

عالی  لا، شیییرک  بنیهای پیهبا ف تا سیییا  ر کوهن م گرینهی نازبه بزرگ رین ز جیرز 2000ا اجری  یاکن ی ی تول

شاز بود. ب  نی 170های مم از با بیش از ب  نی سر ایاال  م ثاز م خارج از آن( با   سرا ا اجری های بنشعبه )در 

میلیون دالر م  237شییرک  بیش از  یشییا. در آن زمان فرمش سییاال هها یاف  میتر سییوپرمارک های بیشبه ییهدر 

شرک   سها   شکل  160ارزش  شرک  به2م 1میلیون دالر بود ) شدلیل طعم (.  های های خود که  ا ب  نیی ززمخو

داشییی ، معرمر شیییاز  10ی دیوینی ی ینبومی م 9ما کیمچله(، چا کی)شیییوهر چا  8هابیچابی چونهمیریبی معجی 

فرمشی شرک  ب  نی هایدها که در شعبههای شرک  را  شان میهای مخ لف ب  نیفهرس ی از طعم 3بود. شکل 

 رسا.به فرمش می

 اندجریاجتماعي شرکت بنهای فعاليت

 هاد  یز معرمر شیییاز های مرد های اج ماعی م پایبنای به اهاار سیییازماندلیل تاکیا بر برخی آرمانا اجری بهبن

 فردیمیژگی منثرییربهی پس از تأسیییس، تأکیا شییرک  بر تعقی  اهاار اج ماعی های املیهبود. اگرچه در سییا 

بهمی حاال دیهر  ما  مازعنوان یکی از گرایش مود، ا ک  موردی های ع عان  شیییر بود.  آن برار گرف هببو  ذینه

 14مِین تامزآم )مثریییوال  بهااشییی ی( م 13شیییا )آب میوز(، بادی 12)پوشیییاک(، اممدماال 11گو یااهایی چون پاتشیییرک 

 کرد ا.د با  می 15"گرمالحظهداری سرمایه"عنوان تث  )مثروال  سالم ( آرمان مش رکی را 

عنوان مکار شییرک  را  یز تث  تأریر برار دادز بود. بههای ک یی جنبهاز دیهر ا اجری ب یییاری اهاار اج ماعی بن

به بعا،  1985های مالی سییخامتمناا ه از مثل منابع شییرک  بود. از سییا  مثا  یکی از رسییو  شییرک ، اهاای کم 
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 هاد های مرد زمانببل از مالیا  شرک  را به بنیادهای اج ماعی م سا سوددرصا از  5/7ا اجری همه ساله معاد  بن

راص دادز بود شرک  از جنبش ااخ  سبز جها ی م بنیاد جا بازان امریکایی جنگ می نا  از طریق .  صلح  هایی  ظیر 

کرد. از میان کارکنان خود م  یز عمو  مرد  حمای  می یابیدامطل  چنینهم طومار م یامضیییا، تهیهآمری جمع

ش ریان خود را با فرمش مجا ی ب  نی شی خود در یکی از ها در تمامی مغاززشرک  طرح تکریم م های ب  نی فرم

  شا.پتیرایی میرایهان های بیهی آن رمز از مش ریان با ب  نیطو  گتاش . در رمزهای سا  به اجرا می

چه شیییرک  را آناما سییی ثنایی بود،  هاد مابعاً اهای مرد ا اجری به بنیادها م سیییازمانهای بنکم هرچنا میزان 

رربه س فرد میمنث سیا سازمانهای بازاریابی، عملیا  م تأمین مالی بنکرد، پایبنای  ها بود. ا اجری به اهاار آن 

ایل  ی طلبا همنهع های ها اسیییاسیییاً با ا هیززدر حمای  از بنیاد نا کرد ا اهاار آکوهن م گرینهیلا تأکیا می

 ها تهام  دارد: شرک 

در به رین حال ، بازاریابی مب نی بر اهاار اج ماعی از این باب  مهیا اسیی  که مجوز آن برای تأمین مالی 

های اج ماعی مؤرر اسیی . در باترین های عمومی   ییب  به  ارسییاییهای اج ماعی م افزایش آگاهیبر امه

سعی دارد با فعالی حا س  که  س ا ه ل ، بازاریابی مب نی بر اهاار اج ماعی عملی م ظاهرا ه ا شردم های ب

ترتی  ترییویر مثب ی از باین تاکه سییازمان به میایف اج ماعی خود پایبنا اسیی   کنامشیی ریان را م قاعا 

شرک سازمان در اذهان عمومی  قش  رور میها بناد. ... آن  س امیز اهاار اج ماعی چه بچنان کننات ا د

شان بیش روالت شاینای از خود ارائه دهنا، مث رویر خو سازی کننا، م ت سا. اما تر به فرمش مییاهر آیا ر

شرک  سازمانبه ر  ی   آن  ش ریان م  سازی مابعاً به م  هاد تث  حمای  خود های مرد ها به جای یاهر

 توجه کننا؟

بن م  1994خوا ی دارد. در سا   هاد تث ِ حمای  شرک  همهای مرد انترمیما  مالی شرک   یز با اهاار سازم

که سییها  شییرک  مطابق معمو  در دسیی ر  جای اینجری برای املین بار سییها  خود را به عمو  عردییه کرد ا. به



دالر  5/10هر سهم بیم  به هزار سهم شرک  را  75ساکنان مرمو   امکان خریا  هتنها ب انتمامی اشخاص باشا، آ 

شییان در فرصیی  سییهیمک ییا ی  هسییها  به سییاکنان مرمو  ، ب ی. کوهن امیامار بود با مثامدکردن عردییهداد ا

شی از موفقی  شرک  را باها سودهای  ا . در مراحل بعای بود ا شرک  حمای  کردزببل از دیهران از که های 

ی عمومی سها  شرک  ا جا  شا م  ا  شرک  عرده ،ی بیش رسرمایهم گردآمری   قاشو اگی سها  افزایشبرای 

شرک  س   شا. با مجود اینشاز در پتیرف ههای در فهر شاز که بن زدک رب   سهامی عا  با   شرک ی  ا اجری به 

مایرعامل  16کرد ا. چیکو الگررف ار  میبا سییهامااران شییرک  های معمو  شیییوز هبود، کوهن م گرینهیلا همیشییه ب

 دریاف  کردز بود، خبر داد:  اس ری ی آبای بن کوهن که ببل از ا  شار در ما  ویس مراحبهشمب  شرک  از پی

ساال ه مراحبه سا  آیناز، درآما شرک   صا رشا خواها  15گر: آیا شما بر این اع قادیا که طی پنج  در

 کرد؟

 کوهن: هیچ  ظری  اار .

 طی پنج سا  آیناز چه  ظری داریا؟ ای خودایهگر: ب یار خوب. در مورد مخارج سرممراحبه

 کوهن: هما نا پاسخ ام ، در این مورد هم هیچ  ظری  اار .

های ربی  طور کلی در مورد  وسا ا  بیم  سها  شرک  خود م  یز سها  شرک فهمم. بهگر: میمراحبه

 خود در بازار چه  ظری داریا؟  

رمد. هرگز کننا، باال م پایین میها چه میشیییرک که کنم بازار سیییها  بامن توجه به اینکوهن: فکر می

ش ه شایعا  م بینی میا  که بازار طوری دیهر رف ار کنا. پیشا  ظار  اا سا   رراً بر ا کنم بازار باز هم منث

 ها تالطم داش ه باشا.دس کاری

 گر: تهریح شما چی  ؟ مراحبه
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 .پنگکوهن: تهریح. اجازز باهیا فکر کنم. بیش ر خوردن. پینگ

 گر: بله؟مراحبه

 پنگ.کوهن: پینگ

های تث  ی بن م جری به حهظ رفاز سییازمانبر اسییا  عالبه عملیاتی شییرک   یز مشییکال های مربوط به حلراز

 ر آب، مثا  خوبی اس :شا. طرح جلوگیری از اتالمایرز دیک ه میحمای  شرک ، به هیأ 

من قل شییایم، مجبور بودیم میزان اتالر آب را  17ماتربری، مب ی به مثل جایا کارخا ه در 1985در سییا  

شرک  جه   شرک ، میزان اتالر رعای  در  شهرداری مثامد کنیم. با افزایش  جومی فرمش  الزاما  

ی  پرمرش با  ما  ف .  یا حامی شییییر بود، افزایش  باً آب  یال که  عا   یز  نازمای بای اِر ده ( 18ی خوک)آ

های آبای ار  خوکچون های خود اس هادز کنا. ی خوکر برای تغتیهبرارداد ب  یم که از آب حامی شی

شرک  کافی  بودبه دافی  ررر مایعا  ا به ام دز هزار دالر ما  دادیم تا دمی   خوک  ،تنهایی برای م

شکل بر از برای -دیهر بخرد. این ی  طرح بر از شثا  بودیم، م حل م شرک  بود. ما خو اتالر مایعا  

 طور.ی  یز همین هادهای اج ماع

شرک  بنگرایش رادیهای اج ماعی  سه ا اجری با اهاار تولیای م اب  شرک  هر  سال   اش در تعاد  بود ا. ر

شامل می شرک  همهار را  سال   س یابی به هر ی  ازبرای  های جایا م خالبا هچنین بر ج  جوی رازشا. ر  د

 داش : رسا ان به تثقق اهاار دیهر تأکیا اهاار بامن آسی 

صیییور  کامال طبیعی م با باالترین مثریییو : تولیا، توزیع م فرمش ب ییی نی م دیهر مثریییوال  مرتب  به

 های لبنی مرمو  .های خالبا ه از فرآمردزکیهی  م ابااع طعم

ی عملیا  شرک  با حهظ سالم  مالی در جه  رشا سودآمر، افزایش ارزش سهامااران، اب رادی: ادارز
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 به کارکنان.جوایز مالی اهاای ای شغلی م هم ایجاد فرص 

شرک  بهاج ماعی: ادارز شرک  فعاال ه م با ابااع رازشیوزی عملیا   یهی  کهای  وآمرا ه برای بهبود ای که 

 ایها کنا.   قش مثوری خود را در جه   یل به اهاار اج ماعی ،المللی(ز اگی )مثلی، ملی م بین

شاز بود  سازگار  ی  نا. کوهن م گرینهیلا مایری  بزمدی م وجه  شه با هم  شاز همی سه هار یاد ر این زمینه دکه 

 مثالی سادز ارائه کرد ا:

جا م گه : از آنرمزی ما در مورد  اتوا ی خود در ایجاد سود با پارِ بن که ح اباار بود، صثب  کردیم. ا

دهیا؟ در آن زمان ها را افزایش  میکه شیییما در  ظر داریا مثریییولی با کیهی  باال ارائه کنیا، چرا بیم 

، هار ما برای مرمد 60ی در خرمج از دههبیم  هر ب یی نی بیهی را پنجاز م دم سیین  تعیین کردز بودیم. 

تهیه ی مرد  ها با کیهی  عالی برای همه. برار بود ب  نیبود "ب  نی برای مرد "یارائهمکار به این ک  

ها را افزایش دهیم م   یجه رسیایم که یا بایا بیم  اار. ... در  های  به این ه تنها برای تعاادی پول شود، م

بایا آن موبع مرد  آما؟ می"ب یی نیِ مرد " شییایم چه بر سییراما اگر تعطیل مییا کاسییبی را کنار بهتاریم. 

مکار خود را ک  ها را افزایش دادیم م  ا. بنابراین، ما بیم ردکمیب  نی خود را از طریق دیهران تأمین 

 ادامه دادیم.

سود کوتاز شا. گرینهیلا به مثالی از کار با در موردی دیهر، مایری  از  ش ه با س امرد اج ماعی دا ش  تا د ما  گت

 کنا:یکی از فرمشناگان مواد املیه به شرک  اشارز می

کرد. ام راهبی  دیاار 19مکارهای  وآمرا ه شییا م با بِر ی گل ییمنک یی ی ی شییبکهجل ییهبن رمزی مارد 

ی کرد. بر ی در بخش فقیر شیییین مثلهای کار میببالً به عنوان فیزیکاان ه ییی هکه بودایی بود  -یهودی

ی متهبی داشییی .  ا وایی در مالکی  ی  مؤسییی یییه 21ای به  ا  گری ییی ون) یویورک(  ا وایی 20یو کرز
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و  شییهرم ای، م  یز تأمین ییرا  هاعی بود. هار آن مؤسیی ییه آموزش م اسیی خاا  اشییخاص مثرم  از حق

ما د با  ک یییی ه ییی یم که ب و ه برامون از این "بیم  برای آ ان بود. آبای بن گه  های ارزانمالی خا ه

تو یا این کار رم ا جا  بایا، ما برای شما کار درس  کنه. اگه شما می های  ازک، ترد، شیرین م برش ه ان

شما برای ما از این  ان س داریم.  س . ها در شی  "کنیا، این معامله برای هر دمی ما عالی ا سهار ... املین 

شیا. برای ما، سیهارش  اچیزی بود، م برای گری ی ون، سیهارشییی ن میکه به گری ی ون دادیم، بال  بر دم تُ

سر بزرگی برای گری  ون ایجاد کرد.  ان سهارش بزرگ درد سرع  از خ  تولیا ب یار بزرگ. این  ها با 

شییا ا. ها بایا منجما میبنای کننا. سییپس  انها را داغ داغ ب یی هها مجبور بود ا  ان ا م آنآمابیرمن می

ش ،  می سرد کنا، م رمزها طو  میتوا     انیخچا  با حجم باالی  ا ی که دا شیا تا  انها را زمد  ها ک

شییاز بود ا. م این همان  کیلویی با  20های ها سییرد شییا ا، عمالً به تودزکه  انخن  شییو ا. پس از این

ا ا ها به هم چ بیازچیزی بود که گری  ون برای ما فرس اد. ما با بر ی صثب  کردیم م به ام گه یم که  ان

س یم. بر ی گه  که بایا فردا هزینهها را برای ان پس میآینا م  انم به کار ما  می های تولیا را پرداخ  فر

به بر ی گه یم  "ها را از هم جاا کنیا؟توا یا  انشیییما  می"م به ما گه   آیا.ها بر میکنا م از پس هزینه

ها در ی  انمآما ما به گری ی ون برای حل م یالهخورد. ملی پس از آن، رف ها مابعاً به درد ما  میاین  ان

 20های زتوا  یی یم از تود های  به ابااع طعمی جایا من هی شییا.  ان شییکالتی شیییرین برشیی ه. حاال ما می

 کیلویی گری  ون اس هادز کنیم.

 هاکنترل دارایي

ا اجری، کن ر  بندر مسخ  در کن ر  شرک  بود. های سه های ییرا  هاعی م  لز  اعما  کن ر پیهیری سیاس 

ی شرک ، حقو  م هام  سها  صاح  رأی موادی از اساسنامهگرف : از طریق سه اهر  کن رلی صور  میشرک  

 مقررا  حمای ی ایال  مرمو  .م  یز 



 ی شرکتهای اساسنامهمحدودیت

کرد ا که به اصیییالح ی شیییرک  اسیییاسییینامهموادی را در ا اجری ، سیییهامااران بن1997در مجمع عمومی سیییا  

ی مایرزچنین مطابق این الثابیه، هیأ داد برای همیشیییه مأموری  شیییرک  را د با  کنا. هممایرز اخ یار میهیأ 

شی ا  خاب میشرک  چر سه گرمز تق یمطوری که هیأ به ،شاخ مایرز شا م هر گرمز از هیأ بنای میمایرز به 

سا  ا  خاب می سه  سا  م برای  ضو هیأ در هر  سهامااران میشا ا. ع سو    .شا عز  کردمایرز را تنها با رأی دم

عالمز، سهامااران تعااد شا. بهان پر میان کارکنمایرز م از میجای خالی اعضا  یز تنها با رأی دمسو  هیأ  ،چنینهم

ها را به حاابل دمسیو  آرای مورد یاز برای تغییر، اصیالح، لغو یا تعایل هر کاا  از تمهیاا   اسیازگار با آن الثابیه

 .دهامی شان را مایرز ترکی  جاری هیأ به طور خالصه  4آرا افزایش داد ا. شکل 

 

 دهيرأی حقوق متفاوت

به ازای  Aم سها  مم از. صاحبان سها  عادی  B، سهامی عادی Aا اجری سه طبقه سها  داش : سها  عادی بن شرک 

سها  عادی  صاحبان  ش نا.  سهم، ی  حق رأی دا سهم، دز  Bهر  شرک  بود( به ازای هر  صل برای مثرمان  )که در ا

تبایل بود، م بابل Aصور  ی  به ی  به سهم عادی ا  قا   بودز، ملی بهعادی، بابل Bحق رأی داش نا. سها  کال  

با در اخ یار  22گرینهیلا م جهری فِرمنی شیییرک  یعنی بن کوهن، جری یاف . مالکان عمازا  قا  میپس از آن بابلی 

ش ن تنها  شرک ، عمالً 17دا سها  عادی  صا از  صا از بار  رأی 47 در سهاماارا ی که دهی را ددر ش نا.  ر اخ یار دا

مراجعه کنیا.( سها  مم از منثررًا  5دهی را در اخ یار داش نا )به شکل درصا بار  رأی 51مایرز  بود ا، عضو هیأ 

توا  یی  در مورد داد که براسییا  آن میمی ا اجری بود، م این سییها  به بنیاد حق رأی مخرییوصییی در اخ یار بنیاد بن

                                                           
2 2. Jeffrey Furman 



دهی صییاحبان . سییها  مم از به عالمز اخ یار مثامدکردن حقو  رأیاعما   هوذ کناهای شییرک  مکارترکی  ک یی 

صورتیسها  عادی را در مورد معامال  خاص ما نا ادیا  را  )ح ی در  سها  عادی  ها م برگزاری مناب صاحبان  که 

 داد.ی به دار اگان آن حق متو میکرد. بنابراین، سها  مم از عمالً در مواردموافق آن معامال  باشنا( اعطا می

 مجلس ورمونتمقررات 

ن هر به مایرا . این با ونهای تجاری ادیییافه کردن شیییرک ای را به با و، مجلس مرمو   الثابیه1998در آمریل 

، اع باردهناگان م مشییی ریان را مواد املیه کنناگانداد منافع کارکنان، عردیییهشیییرک  مابع در مرمو   اخ یار می

های دیهر، در تریییمیم خود لثان کننا. ها م یا مودیییوعها  تعیین منافع  اشیییی از تریییاح  دیهر شیییرک هنبه

توا    شرای  اب رادی ایال ی را که شرک  در آن مابع اس  مورد بررسی برار دها م  یز چنین میمایرز همهیأ 

 شود یا  ه. ال  شرک  تأمین میاین مودوع را در  ظر بهیرد که آیا حااکثر منافع شرک  با بربراری اس ق

مرکز بر تاین سیییازمکارهای دفاعی توا ایی بن م جری را برای حهظ اسییی قال  شیییرک ، م ما اگاری در مرمو   م 

سه شرک  گا ها جا  مأموری   سهامااران، کارکنان، که به اع قاد مایران بکرد تقوی  میی  ش رین منافع را برای  ی

 د با  داش .طور کلی ایال  مرمو   بهمش ریان م بهکنناگان مواد املیه، عرده

 

 پيشنهادها

های اح مالی از تاب  ان گتش ه ادامه داش ه اس . در مورگان پیشنهاد خریااران شرک  را مرمر کرد. بثه در مورد ادیا 

های ی ب یی نی)سییاز از 25( م شییرک    یی له24دا ی ب یی نی مم از هاگن)تولیاکنناز 23، شییرک  پیلزبری1999ام  سییا  
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ی تولیا ب یی نی اعال  کرد ا. خود را در زمینه 27( مشییارک  عملی26درصییای شییرک  دریرزگر ا 22منجما   یی له م مال  

ا اجری ی مثروال  بنکننازترین توزیعهای پیلزبری م دریرز بزرگهای ببلی توزیع ب  نی، شرک  امهبر اسا  توافق

در پی ا اجری شاز بود. ی مثروال  بنکننازترین توزیعری با    له، شرک  جایا عمالً بزرگبود ا. اما با ادیا  پیلزب

شایا  هرا ی شبکهاز اینها ت شرک  کار  کنا، هیأ  -ی توزیع پیلزبریکه  س  دیهر به منهع   ی مایرز   له ممکن ا

م دریرز را پیهیری  مایا. در  28  با یو یلیوری مشیییارک  عملی م ادیاجری به آبای امداک اخ یار داد که م یییألها ابن

جری از جا   یو یلیور با بیم ی ا ای مشارک  عملی من هی شا، م بثه به پیشنهاد خریا سها  بندسامبر آن سا ، م أله

شنهاد خریا دیهری از جا   دریرز با بیم   35تا  33بین  سهم م پی شیاز 31دالر به ازای هر  سهم ک شا.  دالر به ازای هر 

سطح  سهم را تا  سرمایه 36همین دیرمز یو یلیور بیم  خریا هر  صی مامبرمکدالر باال برد م دم شرک   رو  گتاری خ

جااگا ه دم پیشییینهاد دیهر به شیییرک  ارائه کرد ا. پیشییینهادهای جایا اخ الر  30م چارتو  اینوسییی من  29لین کپی ا 

شنهادهای خربابل شرک  ببل از پی سها   ش نا 21) یاتوجهی با بیم   شکل 31دالر( دا شرک  معیارهای ارزش 6.  گتاری 

 دها. ا اجری م رببای من خ  آن را  شان میبن

                                                           
2 6. Dreyer’s Grand 
2 7. joint venture  
2 8. Unilever 
2 9. Meadowbrook Lane Capital 
3 0. Chartwell Investments  

ميليون دالر شركت  370( به قيمت Kellogg( و شركت كاِلگ )rBalance Baميليون دالر شركت باالنس بار ) 270( به قيمت Kraft. اخيرًا دو تصاحب مالكيت صورت گرفته بود. شركت كرافت ) 31
درصد  88و  76هاي مالكيت به ترتيب با صرف قيمت فروختند. سهام اين دو شركت در اين تصاحبي بهداشتي ميهاتصاحب كرده بودند؛ هر دو شركت غذا ( راWorthington Foodsورتينگتون فودز )

 درصد بود. 70هاي امريكايي حدود ي بزرگي از شركتهاي مالكيت رقابتي موفق در نمونهمعامله شد. ميانگين صرف قيمت تصاحب


