BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ VE TİCARET A.Ş
Riski Erke Sapta

ası Ko itesi Görev ve Çalış a Esasları

1. A aç
Bu dokü a ı a a ı BANTAŞ Ba dır a A alaj ve Ti aret A.Ş.’ i Şirket yö eti kurulu tarafı da
oluşturula Riski Erke Sapta ası Ko itesi’ i Ko ite , görev ve çalış a esasları ı elirle ektir. Şirket
ü yesi de ilgili evzuat uyarı a 9. 7.
tarih ve /
sayılı Yö eti Kurulu kararı ile kurula ve
Yö eti Kurulu’ a ağlı olarak görev yapa Riski Erke Sapta ası Ko itesi’ i a a ı;





Şirketi varlığı ı, geliş esi i ve iş sürekliliği i tehlikeye düşüre ile ek stratejik, operasyo el, fi a sal,
hukuki ve diğer her türlü riski erke tespiti,
Tespit edile riskleri , Şirketi kuru sal risk al a sı ırları çerçevesi de değerle diril esi suretiyle
uygu şekilde yö etildiği i ko trolü ve uygu luğu u veril esi,
Kuru sal risk al a sı ırları ı aşa risklerle ilgili olarak etki ve olasılıkları a göre ö elikle diril esi,
Tespit edile risklerle ilgili gerekli ö le leri tespiti, uygula ası ve riski yö etil esi a a ıyla
çalış alar yap akta i arettir.

2. Dayanak
Riski Erke Sapta ası Ko itesi’ i görev ve çalış a esasları, Türk Ti aret Ka u u, Ser aye Piyasası Ka u u,
Şirket esas sözleş esi ve Ser aye Piyasası Kurulu Kuru sal Yö eti İlkeleri de yer ala düze le e, hükü
ve pre sipler çerçevesi de elirle iştir.
3. Ko ite i Oluşu u ve Uygula a Esasları
Riski Erke Sapta ası Ko itesi, Yö eti Kurulu u e az iki üyesi de oluşur. Şirket Yö eti Kurulu üyeleri,
seçildikleri Ge el Kurul topla tısı ı takip ede ilk Kurul topla tısı da, ir so raki Yö eti kurulu seçi i e kadar
görev yap ak üzere Ko ite üyeleri i atar.
Ko ite üyeleri ke di araları da
ir aşka seçer. Ko ite i
aşka ı, ağı sız yö eti kurulu üyeleri
arası da seçilir. Ko itede ayrı a İ ra Başka ı/Ge el Müdür gi i doğruda i ra fo ksiyo u üstle e kişiler
görev ala az.
Yö eti Kurulu, Ko ite üyeleri i değiştirile ilir, göreve so veril e, istifa veya vefat hali de yerleri e görev
süresi i ta a la ak üzere ye i ir üye atar ve üye sayısı azaltıla ilir/arttırıla ilir
Ko ite topla tıları pre sip olarak her aylık dö e içi ir defa ol ak üzere ve Yö eti Kurulu’ u olağa
topla tılarıyla uyu lu za a larda gerçekleştirilir. Gerekli duru larda, ko ite aşka ı veya herha gi bir
üyesi i , yö eti kurulu aşka ı ı çağrısı üzeri e olağa üstü de topla tı yapa ilir. Ko ite topla tısı a
katıl a hakkı a sahip ola lar, telefo veya diğer iletişi araçları kulla arak uzakta erişi yoluyla katıl ak
suretiyle de topla tı yapa ilirler.
Ö ede Ko ite üyeleri e duyurul ak kaydıyla Ko ite Başka ı topla tı gü ü, saati ve yeri de değişiklik
yapabilir.
Ko ite, gerekli duru larda İ ra kurulu üyeleri ve şirketi üst yö eti i de görev ala yö eti iler ve üçü ü
şahıslar ile topla tılar yapa ilir, gerekli gördüğü yö eti iyi topla tıları a davet ede ilir ve görüşleri i ala ilir.
Ko ite görevi i yeri e getirirke gerekli her türlü kay ak ve destek yö eti
sekretaryası içi şirket ola akları da ihtiyaç olduğu ölçüde yararla ılır.

kurulu tarafı da sağla ır. Ko ite

Topla tılarda ir ö eki topla tı kararları ve kararları uygula a safhaları gözde geçirilir. Her topla tı so u da
veya e az yılda defa Ko ite tarafı da ir rapor düze le ir, i zala ır, dosyala ır ve Ko ite aşka ı yö eti
kurulu a faaliyetleri hakkı da ilgile dir e yapar. Bu raporda, duru değerle dir esi yapılır, varsa tehlikeleri
işaret ede ve çareleri göstere ko ite topla tısı so uçları su ulur ve ko ite topla tısı özeti yö eti kurulu
üyeleri e yazılı olarak ildirilir. Ko ite, Raporu De etçiye’de gö derir.
Ko ite, üye ta sayısı ı çoğu luğu u katılı ı ile topla ır, topla tıda hazır ulu a üyeleri çoğu luğu ile
karar alır, varsa karşı görüşler kaydedilir.

4. Komitenin Yetkileri
Ko ite gerekli gördüğü duru da, Yö eti Kurulu’ u yetkile dir esiyle Risk Yö eti i ko usu da Şirketi ilgili
iri leri görevle dir e, iş süreçleri i i ele e ve riski yö et ek a la ı da elirle e aksiyo ları alı ıp
alı adığı a ilişki izle e ve ko trol et e yetkisi e sahiptir.
Ko ite, Şirket ile ilişkili tü

paydaşlarda içsel ilgileri gizliliği çerçevesi de ilgi ala ilir.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu takdirde, ü reti Şirket tarafı da karşıla
uz a larda da ış a lık hiz eti ala ilir.

ak üzere, ağı sız

Ko ite, ke di yetki ve soru luluğu da hareket eder ve gerekli gördüğü oktalarda karar ver e
eka iz aları a tavsiyelerde ulu ur; a ak ihai karar soru luluk her za a Yö eti Kurulu’ a aittir ve
Yö eti Kurulu’ u Ye i Türk Ti aret Ka u u’ da doğa görev ve soru lulukları ı ortada kaldır az.
5. Komitenin Görev ve Soru lulukları
Türk Ti aret Ka u u ve SPK Düze le eleri ile uyu lu olarak ko ite soru luluğu da ola tü
getirmek,

görevleri yeri e

Yö eti Kurulu’ a, Şirkette kulla ıla ak Risk Yö eti i stratejisi risk yö eti i politikaları ve prosedürleri i
elirleyi i çalış alar yap ak ve görüş ve ö erileri i su ak,
De eti Ko itesi’ e, Yö eti Kurulu’ a ve De etçi’ye, aşta pay sahipleri ol ak üzere şirketi diğer
paydaşları ı da etkileye ile ek ola riskleri etkileri i e aza i dire ile ek risk yö eti ve ilgi siste leri ve
süreçleri i de içere ek şekilde iç ko trol siste leri i geliştiril esi içi eli deki ilgi ve elgeleri paylaş ak ve
gerekli ö erilerde ulu ak görüş su ak,
Şirket’i hedefleri e ulaş ası ı etkileye ile ek
analiz etmek,

ev ut ve olası riskleri tespit et ek, değerle dir ek, ölç ek ve

Riskleri ya ı da, Şirket’i hedefleri e ulaş ası da olu lu etki yarata ile ek elirsizlikleri de takip et ek ve
Şirket içi olası fırsatları değerle dir ek,
Mev ut ve olası riskleri elirli risk kategorileri altı da toplayarak etki ve ihti al dere eleri e göre
ö elikle direrek, Şirket’i risk haritası ı çıkar ak,
Alı ası ö erile aksiyo ları, ö e ve ö elikleri e göre gerekli duru larda De eti
Kurulu’ a ve De etçi’ye ilet ek ve alı a ak kararları takip etmek,

Ko itesi ve Yö eti

Risk yö eti siste leri i e az yılda ir kez gözde geçir ek ve Şirket’i Yıllık Faaliyet Raporu’ da yer ala ak
Ko ite i etki liği e ilişki yıllık risk değerle dir e raporu u hazırla ak ve Yö eti Kurulu’ a su ak.
. Çalış a Esasları da Değişiklik
Bu Çalış a Esasları üzeri deki değişiklik ö erileri Ko ite tarafı da Yö eti Kurulu’ a su ulur. Hazırla a
ö eriler, Yö eti Kurulu’ u ilk topla tısı da gü de e alı ak suretiyle, karara ağla ır.
. Yürürlük
Bu Yö erge hükü leri, Yö eti
tarafı da yürütülür.

Kurulu tarafı da

o ayla dığı tarihte yürürlüğe girer ve Yö eti

Kurulu

