BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI
İş u Yö eti Kurulu Üyeleri i ve Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları Ba taş Ba dır a
A alaj Sa ayi ve Ti aret A.Ş. Şirket veya BANTAŞ Yö eti Kurulu tarafı da o ayla ıştır.
I. AMAÇ
Yö eti kurulu üyeleri i ve üst düzey yö eti ileri ü retle dir e esasları ı a a ı, ü retle dir e
ile ilgili uygula aları , ilgili evzuat ile Şirket’i faaliyetleri i kapsa ı ve yapısı, uzu vadeli hedefleri
ve stratejileri, etik değerleri, iç de geleri ile uyu lu ol ası yö ü de pla la ıp yürütül esi i ve
yö etil esi i sağla aktır.
II. UYGULAMA
Yö eti Kurulu Üyeleri i ve Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları Şirketi yıllık olağa ge el
kurul topla tısı da ortakları ilgisi e su ulur. Ayrı a, esaslara şirketi i ter et sitesi de Yatırı ı
İlişkileri ölü ü de Kuru sal Yö eti , Politikalar aşlığı altı da ulu durulur. Ser aye Piyasası
Kurulu tarafı da yayı la a II-17.1 sayılı Kuru sal Yö eti Te liği kapsa ı da, ağı sız yö eti
kurulu üyeleri i ü retleri i ağı sızlıkları ı koruya ak düzeyde ol ası a dikkat edilir.
III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM
Ü retle dir e esasları, yö eti kurulu üyeleri ve üst düzey yö eti ileri kapsar. Kuru sal Yö eti
Ko itesi, yö eti kurulu u ve üst düzey yö eti ileri , şirketi ev ut fi a sal duru u ve uzu vadeli
hedefleri i dikkate alarak ü retle dir eye ilişki ö eri oluşturup yö eti kurulu a su ar. Ko ite,
ke di yetki ve soru luluğu dahili de hareket eder ve Yö eti Kurulu a tavsiyelerde ulu ur; a ak
ihai karar soru luluğu Yö eti Kurulu dadır. Yö eti Kurulu, Kuru sal Yö eti Ko itesi' i
tavsiyesi i de göz ö ü de ulu durarak, Yö eti Kurulu üyeleri e verile ek ü reti şekil ve iktarı a
ilişki olarak Ge el Kurul'a teklif su ar.
III. ÜCRETLENDİRME
Şirket yö eti kurulu üyeleri e yapıla öde eler aylık ü retlerde oluş aktadır. Yö eti kurulu
üyeleri e verile ek ü retler, Şirketi karlılık ora ı a, perfor a sı a ve iç de geleri e ağlı olarak
elirle ip, düze li ve sürekli olarak her ayı elirli dö e leri de yapıla akdi öde elerdir.
Şirket üst düzey yö eti ileri e yapıla öde eler aylık ü retlerde oluş aktadır. Üst düzey yö eti ilere
verile ek ü retler, u va ve yapıla işi özelliği, liyakat, de eyi , perfor a s ve Şirket’i
ali duru u
göz ö ü de ulu durularak elirle ir.
Ü ret Politikası ile u çerçevedeki ü retle dir e uygula aları ı , ortakları , çalışa ları ve
üşterileri çıkarları ı zedeleye ek teşvik siste leri i içer e esi e dikkat edilir. Ü retler; yılda ir
defa gözde geçirilerek gü elle ir.
V. YÜRÜRLÜK
Şirketi Yö eti Kurulu Üyeleri i ve Üst Düzey Yö eti ileri Ü retle dir e Esasları Yö eti
Kurulu’ u 09.09.2015 tarih ve 2015/29 sayılı kararı kararı ile yürürlüğe girer. Bu larda yapıla ak
değişiklikler yö eti kurulu kararı a ağlıdır.

