ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ
အစီအစဉ် (ESPP) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Americold ၏ ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ အစီအစဉ်ကို 2021 ခု နှ စ်တွင် စတင်မည်ဖြ စ်ကာ စျေးလျှော့ ပေးထားသော
စျေးနှန
ု်းဖြ င့် ပို င်ဆင်
ို မစ
ုှ တော့ ရှယ်ယာကို ဝယ်ယူနင
ို ်ရန် သင့် အခွန်ဆောင်ပီ ြး ဝင်ငမ
ွေ ျား၏ တစ်စိတ်တစ်ပင်
ို းကို
ထည့် ဝင်ခြ င်းဖြ င့် သင့် ကို ကု မ္ပဏတ
ီ ွင် ပို င်ရှင်ဖြ စ်လာနို င်စေပါသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် သင်၏ပါဝင်မသ
ုှ ည်
ဆန္ဒအလျောက်ဖြ စ်ပြီး သင်သည် သင့် အတွက် အကောင်းဆု ံ းဖြ စ်မည့် ထည့် ဝင်မပ
ုှ မာဏကို ဆု ံ းဖြ တ်နို င်ပါသည်။

အစီ အစဉ်က ဘယ်လို မျိုးပါလဲ
ပါဝင် ရန် ၊ အရည် အချင် းပြ ည့် မီ သော လု ပ်ဖော် ကိုင် ဖက် များသည် စာရင် းသွ င် းမှု ကာလအတွ င် းတွ င် ESPP ၌ စာရင် းသွ င် းရပါမည် ။ စာရင် းသွ င် းမှု လုပ်ငန် းစဉ်၏
တစ် စိတ် တစ် ပိုင် းအဖြ စ် ၊ သင် သည် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလတစ် ခုစီ ရှိ သင် ၏ အကျုံးဝင် သောဝင် ငွေများ၏ ပမာဏအားလု ံ း (တစ် နည် းအားဖြ င့် ဆို ရလျှင် 3%
ဖြ စ် ပြီး၊ 3.5% မဟုတ် ပါ) တွ င် 1% မှ 10% အထိ သော အခွ န် ဆောင် ပီ ြး လစာစာရင် း နု တ် ယူမှု များကို ခွ င့်ပြုနို င် ပါလိ မ့်မည် ။ နု တ် ယူသည့်ပမာဏများကို
ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလကျော် သည် အထိ စုစည် းထားကာ ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလပြီးဆုံးချိန် တွင် ဖြ စ် ပေါ်သည့် ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် တွင် ကုမ္ပ ဏီ၏ ပို င် ဆိုင် မှုစတော့ ရှယ် ယာ၏
ရှယ် ယာများကို ဝယ် ယူရန် အသုံးပြုပါသည် ။
ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ESPP သည် နှ စ် စဉ် ခြောက် လကာလနှ စ် ကိ ြမ်ဆက် တိုက် ဖြ စ် သော ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလများတွ င် ဆောင် ရက
ွ ် ပါလိ မ့်မည် ။ ပထမကာလသည် ဇန် နဝါရီ လ
1 ရက် နေ့ တွ င် စတင် လိမ့်မည် ဖြ စ် ကာ ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် ဖြ စ် သော ဇွ န် လ 30 ရက် နေ့ တွ င် ပြီးဆုံးပါလိ မ့်မည် ။ ဒု တိ ယကာလသည် ဇူ လို င် လ 1 ရက် နေ့ တွ င်
စတင် လိမ့်မည် ဖြ စ် ကာ ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် ဖြ စ် သော ဒီဇင် ဘာလ 31 ရက် နေ့ တွ င် ပြီးဆုံးပါလိ မ့်မည် ။
ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် တွင် ၊ ဝယ် စျေးကို ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလ၏ ပထမဆုံး ကုန် သွယ် သည့်နေ့ ရက် သို ့မဟုတ် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလ၏ နောက် ဆုံးနေ့ ရက် တွင် ၊
မည် သည့်အရာက ပို နည် းသည် ဖြ စ် စေ၊ Americold စတော့ ရှယ် ယာ၏ မျှတသောစျေးကွ က် တန် ဖိုး (FMV) ထက် 15% ပို နည် းသောတန် ဖိုးကို သုံးကာ
တွ က် ချက် ပါလိ မ့်မည် ။ ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် နောက် ပိုင် းတွ င် ၊ Americold သည် သင် ၏ လစာစာရင် း နု တ် ယူမှု စုစုပေါင် းဖြ င့် ဝယ် ယူနို င် သော Americold
စတော့ ရှယ် ယာများကို ထုတ် ပြ န် ပေးလိ မ့်မည် ဖြ စ် ကာ ၎င် းတို ့ကို ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ESPP စီ မံခန့် သူ ဖြ စ် သော၊ Fidelity ရင် းနှ ီးမြှုပ်နှ ံ ရေးဝန် ဆောင် မှုများနှ င့်အ
တူ သင် ၏ တစ် ဦးချင် းအကောင့်ထဲတွင် ထားရှိပေးပါလိ မ့်မည် ။ ရှယ် ယာဝယ် ယူရန် မလု ံ လောက် သော ကျန် ရှိနေသည့်ပမာဏကို သင် ၏အကောင့်ထဲတွင်
သိ မ်းထားလိ မ့်မည် ဖြ စ် ကာ နောက် လာမည့် ဝယ် ယူမှု ကာလအတွ က် အသုံးပြုပါလိ မ့်မည် ။ ESPP မှတစ် ဆင့် ဝယ် ယူသောရှယ် ယာများကို
ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် နောက် ပိုင် း ခြောက် လ ထိ န် းသိ မ်းမှု ကာလတို င် အောင် ထားရှိရပါလိ မ့်မည် ။

အရည်အချင်းပြ ည့် မီ မှ
သင် သည် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလမှစ၍ အနည် းဆုံး ခြောက် လဆက် တိုက် တာဝန် ထမ်းဆောင် ထားပြီး ပြ က္ခဒိန် နှစ် အရ သင့်ကို တစ် ပတ် လျှင် အနည် းဆုံး နာရီ 20
ကြာအောင် သို ့မဟုတ် ငါးလကြာအောင် အလု ပ်ခန့် ထားပါက သင် သည် ပါဝင် ရန် အရည် အချင် းပြ ည့် မီ ပါသည် ။

စာရင်းသွ င်းမှု
သင် သည် ESPP တွ င် စာရင် းသွ င် းရန် နှ စ် စဉ် အခွ င့်အရေးနှ စ် ကိ ြမ်
ရရှိလိမ့်မည် ဖြ စ် ကာ စာရင် းသွ င် းမှု ကာလ မစတင် မီတွင်
စာရင် းသွ င် းရမည့်ပုံစံ ကို သင့်အား အသိ ပေးပါလိ မ့်မည် ။
စာရင် းသွ င် းမှု ကာလများသည် အောက် ပါအတို င် း
ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလတစ် ခုစီ မစတင် မီတွင် စတင် ပါသည် • •ဇန် နဝါရီ လ 1 ရက်နေ့ တွ င် စတင် သည့်
ကမ်းလှ မ်းမှုကာလအတွ က်၊ စာရင် းသွ င် းမှုကာလသည် ဒီဇင် ဘာ
1-15 ရက်နေ့ ဖြ စ် ပါသည်
• •ဇူ လို င် လ 1 ရက်နေ့ တွ င် စတင် သည့် ကမ်းလှ မ်းမှုကာလအတွ က်၊
စာရင် းသွ င် းမှုကာလသည် ဇွ န် လ 1-15 ရက်နေ့ ဖြ စ် ပါသည်
သင်သည် သက်ဆင်
ို ရာ စာရင်းသွင်းမှုကာလအတွင်း စာရင်းမသွင်းပါက၊
သင့် အနေဖြ င့် ကျွနု ်ပ်တို၏
့ ESPP တွင် ပါဝင်နင
ို ်ခြ င်းမပြုမီတွင်
နောက်လာမည့် စာရင်းသွင်းကာလအထိ စောင့် ဆင်
ို းရပါလိမ့် မည်။

