شرکت سهامي بناندجری

1

هنری مورگان2در حالی که با هواپیما از فراز تپههای پوشییییاز از برر ارادیییی دامپرمری مرمو 3عبور میکرد ،در
ذهن خود حوادث چنا ماز اخیر را مرمر میکرد .اماخر ژا ویهی سیییا  2000بود م مورگان ،رئیس باز شییی ییی هی
دا شییهاز ک ی مکار بوسی ون ،در حا سییهر به برلینه ون4بود .ام طی  13سییا گتشی ه بهعنوان عضییو هیا مایرزی
شرک

بنا اجری ،شاها ر شا شرک در دم حوززی مالی م اج ماعی بود .در آن زمان شرک

ب ییی نی های مم از بود ،بل که هاا ی

ه تنها رهبر بازار

ت عاادی از بن یاد های اج ماعی را یز از مزارع دامپرمری مرمو

گرف ه تا

جنهلهای اس وایی شما امریکا برعهاز داش .
م اف عملکرد مالی شییرک

افزایش فشییار رباب

باعه شییاز بود برای ترییاح شییرک

بنا اجری پیشیینهادهایی

مطرح شود؛ آن هم برای شرک ی که در حهظ اس قال خود ب یار مرمم بود .در آن رمز جل هی هیا مایرز برای
بررسیی پیشینهادهای تریاح شیرک تشیکیل شیاز بود .مورگان ا ظار داشی
مؤسی ییان شییرک

بثه دایی میان اعضیا آیاز شیود.

یعنی آبایان بن کوهن5م جری گرینهیلا6میدا ی نا حهظ گرایشهای اج ماعی شییرک

تأمین ا س قال شرک

ا س  .در قطهی مقابل ،پری امداک 7،مایر عامل شرک  ،برار دا ش

حهظ منافع سهامااران عماز یعنی بن م جری را در فرمش شرک

م ی لز

که به رین کار جه

به باالترین بیم پیشنهادی خریااران میدا

.

فعاليت شرکت بناندجری
شرک

بنا اجری ،توزیعکننازی پی شها در زمینهی ب نی مم از ،ما س م ژلهی خوراکی ،در سا 1978در مثل

 .1اين افته را پرفسور مايكل جي شيل ( )Michael J.Schillبا دستياري دانيل بِرك ( )Daniel Burkeو عدهاي ديگر از همكاران خود تهيه كرده است .افته متني براي بحث در كالس است و
شرح موفقيت يا عدمموفقيت كسي يا سازماني نيست .موضوع افته خلق ارزش و حاكميت در شركتها ذكر شده است .متن انگليسي را در مأخذ زير مييابيد .متن ترجمهي فارسي در فروردينماه
 1395تهيه و در خردادماه  1397بازويرايش شده است.
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پمپ بنزینی بایمی در احیهی مرمو

در برلینه ون تأسیس شا .کوهن م گرینهیلا پایهگتاران شرک بود ا.

با فعالی های پیهیر کوهن م گرینهیلا ،شیییرک

بنا اجری تا سیییا  2000به بزرگ رین ز جیرزی تولیاکننازی

ب نیهای مم از با بیش از  170شعبه (در سراسر ایاال م ثاز م خارج از آن) با شاز بود .ب نیهای بنا اجری
در به ییههای بیشتر سییوپرمارک ها یاف میشییا .در آن زمان فرمش سییاال هی شییرک بیش از  237میلیون دالر م
ارزش سها شرک  160میلیون دالر بود (شکل  1م .)2شرک

بهدلیل طعم خوشمززی ب نیهای خود که ا های

عجی میریبی همچون چابیهابی(8شیییوهر چا مچله) ،چا کیما کی9م بومینی ی دیوینی ی10داشییی  ،معرمر شیییاز
بود .شکل  3فهرس ی از طعمهای مخ لف ب نیهای شرک

را شان میدها که در شعبههای ب نیفرمشی شرک

به فرمش میرسا.
فعاليتهای اجتماعي شرکت بناندجری
بنا اجری بهدلیل تاکیا بر برخی آرمانهای اج ماعی م پایبنای به اهاار سیییازمانهای مرد هاد یز معرمر شیییاز
بر تعقی

اهاار اج ماعی میژگی منثرییربهفردی

بود .اگرچه در سییا های املیهی پس از تأسیییس ،تأکیا شییرک

می مود ،ا ما حاال دیهر بهعنوان یکی از گرایش های ع مازی شیییر ک

مورد ببو ذینه عان آن برار گرف ه بود.

شیییرک هایی چون پاتاگو یا(11پوشیییاک) ،اممدماال(12آب میوز) ،بادیشیییا (13مثریییوال بهااشییی ی) م تامزآم مِین
(مثروال سالم ) آرمان مش رکی را تث

عنوان "سرمایهداری مالحظهگر"15د با میکرد ا.

اهاار اج ماعی بنا اجری ب یییاری دیهر از جنبههای ک ی مکار شییرک
مثا یکی از رسییو شییرک  ،اهاای کم

14

را یز تث

تأریر برار دادز بود .بهعنوان

های مالی سییخامتمناا ه از مثل منابع شییرک

بود .از سییا  1985به بعا،
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بنا اجری همه ساله معاد  7/5درصا از سود ببل از مالیا
اخ راص دادز بود ا .شرک

شرک

را به بنیادهای اج ماعی م سازمانهای مرد هاد

از جنبشهایی ظیر صلح سبز جها ی م بنیاد جا بازان امریکایی جنگ می نا از طریق

جمعآمری امضیییا ،تهیهی طومار م همچنین دامطل یابی از میان کارکنان خود م یز عمو مرد حمای
شرک

میکرد.

طرح تکریم م ش ریان خود را با فرمش مجا ی ب نیها در تمامی مغاززهای ب نی فرم شی خود در یکی از

رمزهای سا به اجرا میگتاش  .در طو آن رمز از مش ریان با ب نیهای بیهی رایهان پتیرایی میشا.
هرچنا میزان کم

های بنا اجری به بنیادها م سیییازمانهای مرد هاد مابعاً اسییی ثنایی بود ،اما آنچه شیییرک

را

منث رربهفرد میکرد ،پایبنای سیا س های بازاریابی ،عملیا م تأمین مالی بنا اجری به اهاار آن سازمانها بود.
کوهن م گرینهیلا تأکیا میکرد ا اهاار آ ان در حمای

از بنیاد ها اسیییاسیییاً با ا هیزز های منهع طلبا هی ایل

شرک ها تهام دارد:
در به رین حال  ،بازاریابی مب نی بر اهاار اج ماعی از این باب مهیا اسی که مجوز آن برای تأمین مالی
بر امههای اج ماعی م افزایش آگاهیهای عمومی ییب به ارسییاییهای اج ماعی مؤرر اس ی  .در باترین
حال  ،بازاریابی مب نی بر اهاار اج ماعی عملی م ظاهرا ه ا س که سعی دارد با فعالی های ب شردم س ا ه
مشیی ریان را م قاعا کنا که سییازمان به میایف اج ماعی خود پایبنا اسیی تا باینترتی ترییویر مثب ی از
سازمان در اذهان عمومی قش بناد ... .آن شرک ها ت رور میکننا چنانچه با د س امیز اهاار اج ماعی
یاهرسازی کننا ،م ترویر خوشاینای از خود ارائه دهنا ،مثروالت شان بیشتر به فرمش میرسا .اما آیا
به ر ی

آن شرک ها به جای یاهر سازی مابعاً به م ش ریان م سازمانهای مرد هاد تث حمای خود

توجه کننا؟

ترمیما مالی شرک

یز با اهاار سازمانهای مرد هاد تث ِ حمای شرک

همخوا ی دارد .در سا  1994بن م

جری برای املین بار سییها خود را به عمو عردییه کرد ا .بهجای اینکه سییها شییرک مطابق معمو در دسیی ر

تمامی اشخاص باشا ،آ ان تنها به ساکنان مرمو

امکان خریا  75هزار سهم شرک

را به بیم

هر سهم  10/5دالر

داد ا .کوهن امیامار بود با مثامدکردن عردییهی سییها به سییاکنان مرمو  ،به ک ییا ی فرصیی سییهیمشییان در
سودهای ا شی از موفقی های شرک

حمای کردز بود ا .در مراحل بعای

را باها که ببل از دیهران از شرک

برای افزایش قاشو اگی سها م گردآمری سرمایهی بیش ر ،عردهی عمومی سها شرک
در فهرس

شرک های پتیرف ه شاز در زدک رب

شا .با مجود اینکه بنا اجری به شرک ی سهامی عا با شاز

بود ،کوهن م گرینهیلا همیشییه به شیییوزهای معمو با سییهامااران شییرک
مب شرک

ا جا شا م ا شرک

رف ار میکرد ا .چیکو الگر16مایرعامل

از پیش ویس مراحبهی آبای بن کوهن که ببل از ا شار در ما اس ری
مراحبهگر :آیا شما بر این اع قادیا که طی پنج سا آیناز ،درآما شرک

دریاف کردز بود ،خبر داد:

ساال ه  15درصا رشا خواها

کرد؟
کوهن :هیچ ظری اار .
مراحبهگر :ب یار خوب .در مورد مخارج سرمایهای خود طی پنج سا آیناز چه ظری داریا؟
کوهن :هما نا پاسخ ام  ،در این مورد هم هیچ ظری اار .
مراحبهگر :میفهمم .بهطور کلی در مورد وسا ا بیم سها شرک خود م یز سها شرک های ربی
خود در بازار چه ظری داریا؟
کوهن :فکر میکنم بازار سیییها بامن توجه به اینکه شیییرک ها چه میکننا ،باال م پایین میرمد .هرگز
ا ظار ااش ها که بازار طوری دیهر رف ار کنا .پیشبینی میکنم بازار باز هم منثرراً بر اسا

شایعا م

دس کاریها تالطم داش ه باشا.
مراحبهگر :تهریح شما چی

؟

6

. Chico Lager

1

کوهن :تهریح .اجازز باهیا فکر کنم .بیش ر خوردن .پینگپنگ.
مراحبهگر :بله؟
کوهن :پینگپنگ.

رازحلهای مربوط به مشییکال عملیاتی شییرک

یز بر اسییا

عالبهی بن م جری به حهظ رفاز سییازمانهای تث

حمای شرک  ،به هیأ مایرز دیک ه میشا .طرح جلوگیری از اتالر آب ،مثا خوبی اس :
 17قل شییایم ،مجبور بودیم میزان اتالر آب را
در سییا  ،1985مب ی به مثل جایا کارخا ه در ماتربری من
در شرک جه رعای الزاما
مایعا

شهرداری مثامد کنیم .با افزایش جومی فرمش شرک  ،میزان اتالر

یز که یالباً آب حامی شییییر بود ،افزایش یاف  .ما با ی

پرمرشدهنازی خوک(آبای اِر )18

برارداد ب یم که از آب حامی شیر برای تغتیهی خوکهای خود اس هادز کنا .چون خوکهای آبای ار
بهتنهایی برای م ررر مایعا ا دافی شرک کافی بود ،به ام دز هزار دالر ما دادیم تا دمی
دیهر بخرد .این ی

طرح بر از-بر از برای حل مشکل اتالر مایعا

خوک

شرک بود .ما خوشثا بودیم ،م

هادهای اج ماعی یز همینطور.

گرایشهای اج ماعی شرک
هار را شامل می شا .ر سال

بنا اجری با اهاار تولیای م اب رادیاش در تعاد بود ا .ر سال
شرک

شرک

هر سه

همچنین بر ج جوی رازهای جایا م خالبا ه برای د س یابی به هر ی

از

اهاار بامن آسی رسا ان به تثقق اهاار دیهر تأکیا داش :
مثریییو  :تولیا ،توزیع م فرمش ب ییی نی م دیهر مثریییوال مرتب بهصیییور کامال طبیعی م با باالترین
کیهی

م ابااع طعمهای خالبا ه از فرآمردزهای لبنی مرمو .

اب رادی :ادارزی عملیا شرک

با حهظ سالم مالی در جه رشا سودآمر ،افزایش ارزش سهامااران،
7
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م ایجاد فرص های شغلی م اهاای جوایز مالی به کارکنان.
اج ماعی :ادارزی عملیا

شرک به شیوزای که شرک فعاال ه م با ابااع رازهای وآمرا ه برای بهبود کیهی

ز اگی (مثلی ،ملی م بینالمللی) ،قش مثوری خود را در جه

یل به اهاار اج ماعی ایها کنا.

مایری بزمدی م وجه شاز بود که سه هار یاد شاز همی شه با هم سازگار ی نا .کوهن م گرینهیلا در این زمینه
مثالی سادز ارائه کرد ا:
رمزی ما در مورد اتوا ی خود در ایجاد سود با پارِ بن که ح اباار بود ،صثب کردیم .ام گه  :از آنجا
که شیییما در ظر داریا مثریییولی با کیهی باال ارائه کنیا ،چرا بیم ها را افزایش میدهیا؟ در آن زمان
بیم هر ب ی نی بیهی را پنجاز م دم سیین تعیین کردز بودیم .در خرمج از دههی  ،60هار ما برای مرمد
به این ک

مکار ارائهی"ب نی برای مرد " بود .برار بود ب نیها با کیهی عالی برای همهی مرد تهیه

شود ،م ه تنها برای تعاادی پولاار ... .در های به این یجه رسیایم که یا بایا بیم ها را افزایش دهیم م
یا کاسییبی را کنار بهتاریم .اما اگر تعطیل میشییایم چه بر سییر "ب ی نیِ مرد "میآما؟ آن موبع مرد بایا
ب نی خود را از طریق دیهران تأمین میکرد ا .بنابراین ،ما بیم ها را افزایش دادیم م ک

مکار خود را

ادامه دادیم.

در موردی دیهر ،مایری از سود کوتازما گت ش تا د س امرد اج ماعی دا ش ه با شا .گرینهیلا به مثالی از کار با
یکی از فرمشناگان مواد املیه به شرک

اشارز میکنا:

دیاار کرد .ام راهبی
بن رمزی مارد جل ییهی شییبکهی ک یی مکارهای وآمرا ه شییا م با بِر ی گل ییمن19
یهودی -بودایی بود که ببالً به عنوان فیزیکاان ه ییی های کار میکرد .بر ی در بخش فقیر شیییین مثلهی
داشییی  .ا وایی در مالکی
20یویورک) ا واییای به ا گری ییی ون21
یو کرز (

ی
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ییرا هاعی بود .هار آن مؤسی ییه آموزش م اسی خاا اشییخاص مثرم از حقو شییهرم ای ،م یز تأمین
مالی خا ههای ارزانبیم برای آ ان بود .آبای بن گه " ما د با ک یییی ه ییی یم که ب و ه برامون از این
انهای ازک ،ترد ،شیرین م برش ه درس کنه .اگه شما میتو یا این کار رم ا جا بایا ،ما برای شما کار
داریم .شما برای ما از این انها در س کنیا ،این معامله برای هر دمی ما عالی ا س  ... ".املین سهار شی
که به گری ی ون دادیم ،بال بر دم تُن میشیا .برای ما ،سیهارش اچیزی بود ،م برای گری ی ون ،سیهارشییی
ب یار بزرگ .این سهارش بزرگ درد سر بزرگی برای گری ون ایجاد کرد .انها با سرع از خ تولیا
بیرمن میآما ا م آنها مجبور بود ا انها را داغ داغ ب ی هبنای کننا .سییپس انها بایا منجما میشییا ا.
یخچا با حجم باالی ا ی که داش  ،میتوا
خن

انها را زمد سرد کنا ،م رمزها طو میکشیا تا انها

شییو ا .پس از اینکه انها سییرد شییا ا ،عمالً به تودزهای  20کیلویی با شییاز بود ا .م این همان

چیزی بود که گری ون برای ما فرس اد .ما با بر ی صثب کردیم م به ام گه یم که انها به هم چ بیازا ا
م به کار ما میآینا م انها را برای ان پس میفر س یم .بر ی گه که بایا فردا هزینههای تولیا را پرداخ
کنا م از پس هزینهها بر میآیا .م به ما گه "شیییما میتوا یا انها را از هم جاا کنیا؟" به بر ی گه یم
این انها مابعاً به درد ما میخورد .ملی پس از آن ،رف مآما ما به گری ی ون برای حل م یالهی انها در
های به ابااع طعمی جایا من هی شییا .ان شییکالتی شیییرین برش ی ه .حاال ما میتوا ی یم از تودزهای 20
کیلویی گری ون اس هادز کنیم.

کنترل دارایيها
پیهیری سیاس های ییرا هاعی م لز اعما کن ر های سه مسخ
شرک

در کن ر شرک

بود .در بنا اجری ،کن ر

از طریق سه اهر کن رلی صور میگرف  :موادی از اساسنامهی شرک  ،حقو م هام سها صاح رأی

م یز مقررا حمای ی ایال

مرمو .

محدودیتهای اساسنامهی شرکت
در مجمع عمومی سیییا  ،1997سیییهامااران بنا اجری موادی را در اسیییاسییینامهی شیییرک
هیأ مایرز اخ یار میداد برای همیشیییه مأموری شیییرک
شرک

اصیییالح کرد ا که به

را د با کنا .همچنین مطابق این الثابیه ،هیأ مایرزی

چرخشی ا خاب می شا ،بهطوری که هیأ مایرز به سه گرمز تق یمبنای می شا م هر گرمز از هیأ مایرز

در هر سا م برای سه سا ا خاب می شا ا .ع ضو هیأ مایرز را تنها با رأی دم سو سهامااران می شا عز کرد.
همچنین ،جای خالی اعضا یز تنها با رأی دمسو هیأ مایرز م از میان کارکنان پر میشا .بهعالمز ،سهامااران تعااد
آرای مورد یاز برای تغییر ،اصیالح ،لغو یا تعایل هر کاا از تمهیاا
آرا افزایش داد ا .شکل  4به طور خالصه ترکی

اسیازگار با آن الثابیهها را به حاابل دمسیو

جاری هیأ مایرز را شان میدها.

حقوق متفاوت رأیدهي
شرک بنا اجری سه طبقه سها داش  :سها عادی  ،Aسهامی عادی  Bم سها مم از .صاحبان سها عادی  Aبه ازای
هر سهم ،ی

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

حق رأی داش نا .سها کال

 Bعادی ،بابلا قا بودز ،ملی به صور ی

به سهم عادی  Aبابلتبایل بود ،م

به ی

پس از آن بابلی ا قا مییاف  .مالکان عمازی شیییرک یعنی بن کوهن ،جری گرینهیلا م جهری فِرمن22با در اخ یار
داش ن تنها  17درصا از سها عادی شرک  ،عمالً  47درصا از بار رأیدهی را در اخ یار داش نا .سهاماارا ی که
عضو هیأ مایرز بود ا 51 ،درصا بار رأیدهی را در اخ یار داش نا (به شکل  5مراجعه کنیا ).سها مم از منثرر ًا
در اخ یار بنیاد بنا اجری بود ،م این سییها به بنیاد حق رأی مخرییوصییی میداد که براسییا
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آن میتوا ی در مورد

. Jeffrey Furman

2

ترکی ک ی مکارهای شییرک اعما هوذ کنا .سییها مم از به عالمز اخ یار مثامدکردن حقو رأیدهی صییاحبان
سها عادی را در مورد معامال خاص ما نا ادیا ها م برگزاری مناب را (ح ی در صورتی که صاحبان سها عادی
موافق آن معامال باشنا) اعطا میکرد .بنابراین ،سها مم از عمالً در مواردی به دار اگان آن حق متو میداد.

مقررات مجلس ورمونت
در آمریل  ،1998مجلس مرمو
شیییرک

مابع در مرمو

الثابیهای را به با ون شیییرک های تجاری ادیییافه کرد .این با ون به مایران هر

اخ یار میداد منافع کارکنان ،عردیییهکنناگان مواد املیه ،اع باردهناگان م مشییی ریان را

بههنها تعیین منافع اشیییی از تریییاح
هیأ مایرز همچنین میتوا

دیهر شیییرک ها م یا مودیییوعهای دیهر ،در تریییمیم خود لثان کننا.

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

این مودوع را در ظر بهیرد که آیا حااکثر منافع شرک

با بربراری اس قال شرک

تأمین میشود یا ه.

این سیییازمکارهای دفاعی توا ایی بن م جری را برای حهظ اسییی قال شیییرک  ،م ما اگاری در مرمو
ا جا مأموری

سهگا هی شرک

م تمرکز بر

تقوی میکرد که به اع قاد مایران بی ش رین منافع را برای سهامااران ،کارکنان،

عردهکنناگان مواد املیه ،مش ریان م بهطور کلی ایال

مرمو

بهد با داش .

پيشنهادها
مورگان پیشنهاد خریااران شرک را مرمر کرد .بثه در مورد ادیا های اح مالی از تاب ان گتش ه ادامه داش ه اس  .در
ام سییا  ،1999شییرک پیلزبری(23تولیاکننازی ب یی نی مم از هاگندا )24م شییرک
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یی له(25سییاز ازی ب یی نیهای

. Pillsbury
. Häagen-Dazs
. Nestlé
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منجما ی له م مال

 22درصییای شییرک دریرزگر ا)26مشییارک عملی27خود را در زمینهی تولیا ب ی نی اعال کرد ا.

بر اسا توافق امههای ببلی توزیع ب نی ،شرک های پیلزبری م دریرز بزرگترین توزیعکننازی مثروال بنا اجری
بود ا .اما با ادیا پیلزبری با

له ،شرک جایا عمالً بزرگترین توزیعکننازی مثروال بنا اجری شاز بود .در پی

ت شایا هرا یها از اینکه شبکهی توزیع پیلزبری-

له ممکن ا س دیهر به منهع

شرک کار کنا ،هیأ مایرزی

بنا اجری به آبای امداک اخ یار داد که م یییألهی مشیییارک عملی م ادیا با یو یلیور28م دریرز را پیهیری مایا .در
دسامبر آن سا  ،م ألهی مشارک عملی من هی شا ،م بثه به پیشنهاد خریا سها بنا اجری از جا
بین  33تا  35دالر به ازای هر سهم م پیشنهاد خریا دیهری از جا

یو یلیور با بیم ی

دریرز با بیم  31دالر به ازای هر سهم کشیاز شا.

همین دیرمز یو یلیور بیم خریا هر سهم را تا سطح  36دالر باال برد م دم شرک

سرمایهگتاری خروصی مامبرمک

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

سها شرک ببل از پی شنهادهای خریا ( 21دالر) دا ش نا31.شکل  6معیارهای ارزشگتاری شرک

بنا اجری م رببای من خ آن را شان میدها.
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6
. Dreyer’s Grand
7
. joint venture
2 . Unilever
8
2 . Meadowbrook Lane Capital
9
3 . Chartwell Investments
0
 . 31اخير ًا دو تصاحب مالكيت صورت گرفته بود .شركت كرافت ( )Kraftبه قيمت  270ميليون دالر شركت باالنس بار ( )Balance Barو شركت كِالگ ( )Kelloggبه قيمت  370ميليون دالر شركت
ورتينگتون فودز ( )Worthington Foodsرا تصاحب كرده بودند؛ هر دو شركت غذاهاي بهداشتي ميفروختند .سهام اين دو شركت در اين تصاحبهاي مالكيت به ترتيب با صرف قيمت  76و  88درصد
معامله شد .ميانگين صرف قيمت تصاحبهاي مالكيت رقابتي موفق در نمونهي بزرگي از شركتهاي امريكايي حدود  70درصد بود.
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