ဝန်ထမ််း စတ

ာရ
် ာဝယ်ယမ
ူ ှု အစီအစဉ် (ESPP)
ော့ ှယယ
တမ်းတ

ရ
ော့ ှှိတ ာတမ်းခွန််းမ ာ်း

U.S. ပါဝင် မ
ူ ာ်း1
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ်

၏
ှိ်ု ော့ ဝန်ထမ််း စတ

ဘယ် ဖူ ြစ်ပါ

ာရ
် ာဝယ်ယမ
ူ ှု အစီအစဉ် ("ESPP"
ော့ ှယယ

မဟ်ု
ှိ်ု ော့

် "အစီအစဉ်") ၏ ဝန်တ ာင်မှုပော့ပှိ်ု်းတပ်း က
ူ

။ဲ

ဖ ြေ- Fidelity ရင်းန်း မြှုပနဖ
ှံ ရ်းဝနဖ

ောငမှုမ ော်း (“Fidelity”) သည ESPP အတွက ကျွနပ
်ု တ၏
်ု ို့ စမှံအပ
်ု ခ ြှုပမှု

င
်ု ရော ဝနဖ

ောငမှုမ ော်း

ပှံပ
်ု ငန်းစဉ်၏ တစစတတစပ်ုင်းအဖန ြေင၊ို့ သငသည Fidelity နငပတ
သကဖသော အဖကောငက
ို့ ်ု်းဖပ်းသူ ြေစပါသည။ စောရင်းသွင်းမှုလပ
ို့
ို့ ်ု
သတမတရပါလမမည
။ သငအဖကောင
ရ
သက၍ Fidelity ထှံမ
ို့
ို့
ို့ ရယယောမ ော်းနငပတ
ို့

ကတက
်ု

ကသွယအသဖပ်းမှုမ ော်းကလ
်ု ည်း

လကခှံရရပါလမမည
။
ို့
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ် ည် အစီအစဉ်

င
ွ ပ
် ါဝင်ရန် မည် ညော့ အ
် ခန
ှိ ်

ဖ ြေ- သငသည ကမ်းလမ်းမှုကောလမစ၍ အနည်း
အနည်း

်းှံ်ု 6 လ

င
ွ ် အရည်အခ င််းဖပညော့ မ
် ီပါမည်နည််း။
ကတက
်ု တောဝနထမ်းဖ

်းှံ်ု နောရ 20 ကကောဖအောင သမဟ်ု
်ု ို့ တ 5 လကကောဖအောင အလ်ုပထမ်းဖ

ောငထော်းပပ်း ပကခဒနနစအရ သငက
ို့ ်ု တစပတလျှင

ောငထော်းပါက ပါဝငရန အရညအခ င်း ပညို့မပါသည။

ဖရွ ်းခ ယမှုမ ော်း အပါအဝင Americold ဘှံ်ု စဖတောရ
ို့ ယယော၏ ပမောဏတစခ်ုအထရသညို့ ရယယောအော်းလှံ်း်ု ၏ 5% ထကပ်ု၍
ပ်ုင

င
်ု သညို့ လ်ုပဖြေောကင
်ု ြေကသည ESPP တွင ပါဝငနင
်ု ပါသည။

တမ်း- အစီအစဉ်

င
ွ ် ကမ််း

မ
ှ ််းခ က်ကာ

ဘယ်တ

ာက်ရှိပ
ှ ါ

ဖ ြေ- ကျွနပ
်ု တ၏
်ု ို့ ESPP သည နစစဉ် 6 လကောလနစကကမ

။ဲ
ကတက
်ု ြေစဖသော ကမ်းလမ်းမှုကောလမ ော်းတွင ဖ

ောငရွ ကပါလမမည
။
ို့

ကမ်းလမ်းသညို့ ကောလသည လစောစောရင်း ထညို့ဝငမှုအော်းလှံ်း်ု က်ု စ်ုဖပါင်းထော်းသညို့ အခ နကောလ ြေစသည။

ပထမကောလသည

ဇနနဝါရလ 1 ရကဖနတွ
ြေစဖသော ဇွနလ 30 ရကဖနတွ
ို့ င စတငမည ြေစပပ်း ဝယယူသညို့ဖနရက
ို့
ို့ င ပပ်း

်းှံ်ု ပါမည။ ဒ်ုတယကောလသည

ဇူလင
်ု လ 1 ရကဖနတွ
ြေစဖသော ဒဇငဘောလ 31 ရကဖနတွ
ို့ င စတငမည ြေစကော ဝယယူသညို့ဖနရက
ို့
ို့ င ပပ်း
တမ်း- ဘယ်အခ ှိန်မှာ အစီအစဉ်

င
ွ ် စာရင််း င
ွ ်း် နှိင
်ု ပ
် ါ

်းှံ်ု ပါမည။

။ဲ

ဖ ြေ- ESPP တွင ပါဝငရန တစနစလျှင 2 ကကမ ကမ်းလမ်းသညို့ စောရင်းသွင်းကောလအတွင်း စောရင်းသွင်းရပါမည။


ဇနနဝါရလ 1 ရကဖနမို့ စတငသညို့ ကမ်းလမ်းခ ကကောလအတွက ဒဇငဘောလ 1 - ဒဇငဘောလ 15 နင ို့



ဇူလင
်ု လ 1 ရကဖနမို့ စတငသညို့ ကမ်းလမ်းခ ကကောလအတွက ဇွနလ 1 ရက - ဇွနလ 15 ရကအထ။

တမ်း- ကမ််း

1

မ
ှ ််းခ က်ကာ

စ်ခ်ုစီ မ

အ
ှိ်ု ပ်ပါ

ာ်း။

ဤဖမ်းဖလို့ရဖသောဖမ်းခွန်း စောရွ ကစောတမ်းတွင က်ု်းကော်းထော်းဖသော ရကစွွဲအော်းလှံ်ု်းက်ု အဖမရကန ပညဖထောငစ်ုရ အဖရ ှေ့တ်ုင်းစှံဖတောခ န

(EST) ဖပေါ်တွင အဖ ခခှံထော်းပါသည။

1

င
ှိ်ု ခ
် င် စာရင််း င
ွ ်း် ြှိ်ု ော့

ဖ ြေ-

ကျွနပ
်ု တ၏
်ု ို့

အစအစဉ်အတွက

အလအ
်ု ဖလ ောက

သကတမ်းတ်း်ု သညို့

လ်ုပဖ

ောငခ က

ရပါသည။

ESPP

တွင

သငစောရင်းသွင်းလက
်ု သညနင ို့ သင၏ ထညို့ဝငဖငွ ပမောဏ မဖ ပောင်းမခ င်း သငဖရွ ်းထော်းသညို့ တူညဖသော ထညို့ဝငဖငွ ပမောဏ ြေင ို့
ဖနောကပ်ုင်း ကမ်းလမ်းခ ကကောလမ ော်းအထ သငက

ကလက၍ စောရင်းသွင်းပပ်း

ကမ်းလမ်းခ က ကောလအတွက စောရင်းသွင်း ကောလအတွင်း အ
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ်၏ န်ု ယ
် မ
ူ ှု ဘယ်အခ န
ှိ ်မှာ စ

င်မှာ

မ
ှိ်ု ှိ ်း

မ
် ှ

လ
်ု ပ
်ု ါသည။

လောမညို့

ပ
်ု ါဖ ပောင်းလွဲမှုက်ု ပြှုလပ
်ု ဖပ်းရမည။

။ဲ

ဖ ြေ- လစောစောရင်းမ န်ုတယူမမ
ှု ော်းက်ု ကမ်းလမ်းခ က ကောလ စတငပပ်းဖနောက ပထမ
တမ်း- ဘယ်

ြေစဖနမညဟ်ု

ခ
် က်မီတ ာ နစ်နာတ က်း ပါဝင်ပါ

်းှံ်ု လစောရခ နတွင စတငပါမည။

။ဲ

ဖ ြေ- သင၏ သတမတခ ကမဖသော နစနောဖကက်းတွင သင၏ ပှံမ
်ု န

ကတက
်ု အခ နလက
်ု ဝငဖငွမ ော်း၊ အဖ ခခှံလစော၊ အခ နပ်ု၊ PTO၊

ပတရကလစော၊ ြေ ော်းနောခွငလစော၊
အော်းလပရကလစော၊ ဂ ျူရတောဝနလစော၊ နောဖရ်းခွငလ
်ု ို့ တ စစမှုထမ်းလစော ကောလတ်ု ို့
ို့
ို့ စော သမဟ်ု
ပါဝငပါသည။
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ် ည် မည်မျှထညော့ ဝ
် င်နင
ှိ်ု ပ
် ါ နည််း။
ဖ ြေ- သငသည အခွနဖ

ောငပပ်းဖနောကပ်ုင်းက နရမှုဖပေါ် အဖ ခခှံသညို့ သင၏ နစနောဖကက်း၏ အနည်း

်းှံ်ု 1% မ အမ ော်း

်းှံ်ု 10%

အထက်ု ထညို့ဝငနင
်ု ပါမည။ ထညို့ဝငမှုမ ော်းသည ပမောဏတစခ်ုလ်းှံ်ု ြေစရပါမည (ဥပမော၊ 3% ြေစရပါမည၊ 3.5% မ ြေစရပါ)။
တမ်း- ထညော့ ဝ
် င်မှုမ ာ်းတပေါ်

င
ွ ် ကန် ော့

ခ
် က်

စ်စ်ု

စ်ရာ ရှှိပါ

ာ်း။

ဖ ြေ- ရပါသည။ သင၏ ESPP ဝယယူမမ
ှု ော်းက်ု ပကခဒနနစတစနစလျှင အမ ော်း

်းှံ်ု $25,000 တနြေ်ု်းအထ ကနသတ
ထော်းပါသည။
ို့

ဖစ ်းကွကတနြေ်ု်းက်ု ကမ်းလမ်းမှုကောလ၏ ပထမရကနင ို့ ကျွနပ
်ု တ၏
်ု ို့
15% ဖလျှောဖ
်ု ်း
ို့ စ ်း သကဖရောက ခင်းမ ပြှုမအခ နအတင
်းှံ်ု ြေတလမမည
ြေစပါသည။ ၎င်းမော ကမ်းလမ်းသညို့ ကောလအ
ို့
ကမ်းလမ်းသညို့ ကောလ၏ ပထမ
$25,000

်းှံ်ု ၌ Americold စဖတောရ
ို့ ယယော၏ အတနအ

ြေစမည ြေစပပ်း ကကြှုတင ကမ်းလမ်းခ ကအရ

ဖလ ောန
ို့ ည်းသညဟ်ု

်းှံ်ု တွင သငဝယယူနင
်ု သညို့ ရယယောအမ ော်း

်းှံ်ု အဖရအတွကမော

င ို့ ြေစဖသော ဖစ ်းကွကတနြေ်ု်း ြေင ို့ ပင
်ု ်း ခော်းထော်းသညို့

ပကခဒနနစတစနစအတွင်း ယခင ဝယယူခသ
ွဲို့ ညို့ ရယယောတင
်ု ်းထက

လ
်ု သ
်ု ည။ $25,000 အထက ထညို့ဝငဖငွအော်းလှံ်း်ု က်ု သင၏ လစောစောရင်းထွဲသ်ု ို့ ဖငွ ပနအမ်းဖပ်းပါမည။ ESPP

တွင ဖငွထညို့သွင်းမှုက်ု သငမရပတနသဖရွ
ှေ့ န်ုတယူမမ
ှု ော်းမော လောမညို့ ပကခဒနနစအစတွင ထပမှံ၍ စတငပါမည။
ို့
တမ်း- ဝယ်ယန
ူ င
ှိ်ု ် ညော့ ် ရှယယ
် ာမ ာ်းအ

က
ွ ် အတရအ

က
ွ ် ကန် ော့

ခ
် က် ရှှိပါ

ာ်း။

ဖ ြေ- ရသည။ သငသည ကမ်းလမ်းခ က ကောလတစခ်ုတင
ွ ရယယောမ ော်းက်ု အဖရအတွကတစခ်ုအထသော ဝယယူနင
်ု သည။ ပါဝငသူ
မညသူကမျှ ကမ်းလမ်းခ က ကောလတစခ်ုခအ
်ု တွင်း ရယယော 2,400 ထကပ်ု၍ ဝယယူမရနင
်ု ပါ။
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ်၏

စာတဖပစာမှ န်ု ယ
် မ
ူ ှုမ ာ်းမဟ်ု ဘ
် ဲ ESPP

င
ွ ် တငွ ာ်းထညော့ ဝ
် င်မှု ဖပ

ပ
်ု ်နင
ှိ်ု ပ
် ါ

ာ်း။

ဖ ြေ- မရပါ။ ထညို့ဝငမှုမ ော်းက်ု သငလစောမ
အခွန ြေတဖတောကပပ်းဖနောကတွငသော ပြှုလပ
်ု နင
်ု ပါသည။
ို့
တမ်း။ ကမ််း

မ
ှ ််းခ က်ကာ

စ

င် ည်နင
ှ ်ော့ ကျွန်ပ
်ု ်၏ ထညော့ ဝ
် င်နန
ှု ််းကှိ်ု တဖပာင််း

ဲ

မဟ်ု
ှိ်ု ော့

် ရပ်

န်နော့ င
ှိ်ု ပ
် ါ

ာ်း။

ဖ ြေ။ ရပါသည၊ ကမ်းလမ်းခ က ကောလ စတငသညနင ို့ သင၏ ထညို့ဝငနှုန်းက်ု ဖ ပောင်းလွဲ သမဟ်ု
်ု ို့ တ ရပတနနို့ င
်ု ဖသောလည်း ၎င်းက
ဖအောကပါ စည်းမ ဉ််းမ ော်းအဖပေါ် မူတညပါသည-

2



ကမ်းလမ်းခ က ကောလအတွင်း သင၏ ထညို့ဝငဖငွ ရောခ်ုငနှုန်းက်ု တ်း်ု မငရန
ခွင ို့ ပြှုမထော်းပါ။
ို့ သငအော်း
ို့



ကမ်းလမ်းခ က ကောလအတွင်း သင၏ ထညို့ဝငမှုက်ု 1 ကကမ ဖလျှောခ
်ု ပါသည။ သင၏ ထညို့ဝငမှု ရောခ်ုငနှုန်းက်ု ဖ ပောင်းလွဲရန
ို့ နင
ဖရွ ်းခ ယပါက ဝယယူသညို့ဖန ို့ မစတငမ 15 ရက် ကကြှုတင၍ ထသ
်ု ်ု ို့ လ်ုပဖ

ောငနင
်ု သည။ ဥပမော၊ ဝယယူရကမော ဇွနလ 30

ရကဖန ို့ ြေစပါက ဤဖ ပောင်းလွဲမက
ှု ်ု ဇွနလ 15 ရကမတင
်ု မ ပြှုလပ
်ု ရပါမည။


သင၏ Fidelity အဖကောငသ
ဝငမှုက်ု 0% သ်ု ဖ
ို့ ်ု သွ
ို့ ော်းဖရောကပပ်း သငထညို့
ို့
ို့ ပောင်း ခင်း ြေင ို့ ESPP အတွက သငထညို့ဝငမှုမ ော်းက်ု
အခ နမဖရွ ်း ရပတနနို့ င
်ု ပါသည။ သင၏ ထညို့ဝငမှုက်ု ရပတနရန
မ 15 ရက် ကကြှုတင၍
ို့ ဖရွ ်းခ ယပါက ဝယယူသညို့ဖန မစတင
ို့
ထသ
်ု ်ု ို့ လ်ုပဖ

ောငနင
်ု သည။ ဥပမော၊ ဝယယူရကမော ဇွနလ 30 ရကဖန ို့ ြေစပါက ဤဖ ပောင်းလွဲမှုက်ု ဇွနလ 15 ရကမတင
်ု မ

ပြှုလပ
်ု ရပါမည။ ကမ်းလမ်းခ က ကောလအတွင်း သငလ
်ု သညို့ ထညို့ဝငဖငွအော်းလှံ်း်ု က်ု ဝယယူရကတွင
ို့ စောမ န်ုတယူလက
ရယယောမ ော်း ဝယယူရန အသှံ်း်ု ပြှုနင
်ု မည ြေစသည၊ သဖသော
်ု ို့
ကမ်းလမ်းခ က ကောလအတွင်း ဖနောကထပ ထညို့ဝငဖငွမ ော်း
ပြှုလပ
်ု နင
်ု မည မဟ်ုတပါ။
ကမ်းလမ်းခ က ကောလအတွင်း ထညို့သွင်းမှုက်ု သငရပတနပါက
အစအစဉ်တွင ပါဝငရန ဖနောကပ်ုင်း စောရင်းသွင်းမှု
ို့
ကောလအတွင်း စောရင်း ပနသွင်းဖပ်းရပါမည။
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ် ည် ESPP
ဖ ြေ-

င
ွ ် ပါဝင်ဖခင််းကှိ်ု အခ ှိန်မတရွ ်း ရ်ု

် မ
ှိ ််းနှိင
်ု ပ
် ါ

ာ်း။

ရပါသည။ သငသည Fidelity က်ု အသဖပ်းကော နှုတထွကမှုဖရွ ်းခ ယ ခင်းက်ု ပပ်းစ်းဖအောငဖ

ောငရွ က ခင်း ြေင ို့ ESPP ထှံမ

နှုတထွကနင
်ု ပါသည။ သင နှုတထွကသညို့အခါ၊ သငအဖကောင
တွ
ှံ်ု နသညို့ ထညို့ဝငမှုအော်းလှံ်း်ု က်ု စမှံခနခွို့ မ
ွဲ အ
ှု ရ တတနင
်ု သမျှ
ို့
ို့ င စ်ုပဖ
အ မန

်းှံ်ု သငထှံ
ြေစကော ထ်ု ကမ်းလမ်း ခင်းကောလအတွင်း ဖနောကထပ ထညို့ဝငမှုတစစှံတ
်ု စရောက်ု ပြှုလပ
်ု နင
်ု လမမည
ို့ ပနဖပ်းလမမည
ို့
ို့

မဟ်ုတပါ။
ထသ
်ု လ်ု
်ု ို့ ပဖ

သငသည

နှုတထွကရနဖရွ ်းခ ယပါက၊

ောငရပါမည။

ပြှုလပ
်ု ရပါမည။

သငသည

ဝယယူသညို့ရကမတင
်ု မ

အနည်း

်းှံ်ု

15

ရက်

ကကြှု၍

ဥပမော၊ ဝယယူရကမော ဇွနလ 30 ရကဖန ို့ ြေစပါက ဤဖ ပောင်းလွဲမက
ှု ်ု ဇွနလ 15 ရကမတင
်ု မ

အစအစဉ်မနှုတထွကပပ်းဖနောက၊

သငသည

ထပမှံပါဝငရန

ဖရွ ်းခ ယပါက၊

စောရင်းသွင်းမှုကောလအတွင်းတွင

ပနလည၍စောရင်းသွင်းရန လအ
်ု ပပါလမို့မည။
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ် ည် ယခ်ုအခ ှိန်
ဖ ြေ-

င
ွ ် မပါဝင်ရန်

်း်ု ဖြ

ပ
် ါက၊ ကျွန်ပ
်ု ်

င
ွ ် အဖခာ်းအခွငအ
ော့် တရ်း ရရှှိပါမည်

ရပါသည။ သငသည ESPP တွင ယခ်ု စောရင်းမသွင်းရန

တစစှံတ
်ု စရောတွင စောရင်းသွင်းနင
်ု ပါသည။

ာ်း။

်းှံ်ု ြေတပါက၊ သငသည ဖနောငလောမညို့ စောရင်းသွင်းမှုကောလ

ဥပမော၊ သငသည ဒဇငဘော 1-15 စောရင်းသွင်းမှုကောလအတွင်း စောရင်းသွင်းရန

မဖရွ ်းခ ယပါက၊ သင၏ စောရင်းသွင်းနင
်ု ဖသော ဖနောကတစကကမအခွငအဖရ်းမ
ော ဇွန 1-15 စောရင်းသွင်းမှုကောလတွင ြေစပါလမမည
။
ို့
ို့
တမ်း- စတ

ာရ
် ာဝယ်ယမ
ူ ှုတစ ်းနှုန််းကှိ်ု ဘယ်
ော့ ှယယ

ဖ ြေ- ESPP မတစ

် ာပါ

။ဲ

င ို့ ဝယယူဖသော Americold စဖတောရ
ို့ ယယောဖစ ်းနှုန်းသည ကမ်းလမ်းမှုကောလ၏ ပထမ

သမဟ်ု
်ု ို့ တ ကမ်းလမ်းမှုကောလ၏ ဖနောက
ဖလျှောဖ
ို့ စ ်း ြေစပါသည။ ဥပမော-

3

ှိ်ု ်း်ု ဖြ

်းှံ်ု ဖရောင်းဝယ ခင်းရက

်းှံ်ု ဖရောင်းဝယ ခင်းရကရ မျှတဖသောဖစ ်းကွကတနြေ်ု်း (FMV) ဖအောကဖလ ောဖ
ို့ သော 15%

တမ်း- ဝယ်ယူ ညော့ ရ
် က်

င
ွ ် ဘာဖြစ်မှာပါ

။ဲ

ဖ ြေ-

ဝယယူသညို့ရကတွင၊ သင၏ထညို့ဝငမှုမ ော်းက်ု ဖလျှောဖ
်ု သမျှ
ို့ စ ်းဖပ်းထော်းဖသောဖစ ်းနှုန်း ြေင ို့ ရယယောတစခ်ုလ်းှံ်ု ၏ တတနင

အမ ော်း

်းှံ်ု ပမောဏက်ု ဝယယူရန အသှံ်း်ု ပြှုပါလမို့မည။

တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ် ည် ရှယယ
် ာမ ာ်းကှိဝ
်ု ယ်ယူ ညော့ အ
် ခါ အခွန်တ ာင်ရပါမည်
ဖ ြေ- မဖ

ာ်း။

ောငရပါ။ သင၏ရယယောမ ော်းက်ု ဖရောင်းခ မှုမလ်ုပမခ င်း အခွနမဖ

တမ်း- ရှယယ
် ာအာ်း
ဖ ြေ-

်း်ု ကှိ်ု ဝယ်ယပူ ပီ်းတနာက် က န်ရှိှတန ညော့ ် ပော့ပှိ်ု်းမှု

စ်စ်ု

ောငရပါ။
စ်ရာနှငပ
ော့်

် က်၍ မည် ဖြစ်
ှိ်ု ော့ ပါမည်နည််း။

အမ ော်းနင ို့ င
်ု ဖသောစဖတောရ
ို့ ယယောတစခ်ုလ်းှံ်ု က်ု

Americold

ဝယယူရန

လှံဖ
်ု လောက ခင်းမရဖသော

သငအဖကောင
တ
ွ က နရဖနသညို့ ပမောဏတစစှံတ
်ု စရောက်ု ဖနောကလောမညို့ ကမ်းလမ်းမှုကောလတွင အသှံ်း်ု ပြှုပါလမမည
။
ို့
ို့ င
ို့
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ် ည် ရှယယ
် ာမည်မျှဝယ်ယထ
ူ ာ်းတ ကာင််းနှင ော့် ရှယယ
် ာမ ာ်းကှိ်ု မည် ညော့ အ
် ခ ှိန်
ပှိ်ုတော့ ာင်တပ်းမည်ဖြစ်တ ကာင််း မည်ကဲော့

င
ွ ် ကျွန်ပ
်ု ်၏အတကာငထ
ော့်

ှိ်ု ော့ နှိ င
ှိ်ု ပ
် ါမည်နည််း။

ဖ ြေ- ၎င်းတက
်ု ို့ ်ု သင၏ Fidelity အဖကောငထွဲ
ှံ ပ်းလက
်ု သညနင ို့ သငသည ရယယောအဖရအတွကက်ု ဖတွှေ့ မငနင
်ု ပါလမမည
။
ို့ သ်ု ို့အပနဖ
ို့
ဝယယူသညို့ရကဖနောကပ်ုင်း ခနမို့ န်းဖ ခ 2-3 ပတတွင ရယယောမ ော်းက်ု သငအဖကောင
ထွဲ
်ု ်း အပနဖ
ှံ ပ်းပါသည။
ို့
ို့ သ်ု ို့ထှံ်း်ု စှံအတင
တမ်း- ဝယ်ယူ ညော့ ရ
် က်ကှိ်ု တစာင ော့် င
်ု ှိ ်း် တနစဉ်

င
ွ ် ကျွန်ပ
်ု ်၏ ထညော့ ဝ
် င်မှုမ ာ်းအ

က
ွ ်အ

်းှိ်ု ရရှှိပါ

ရှှိပါ

ာ်း။

ာ်း။

ဖ ြေ- မရရပါ၊ သငထညို့
ဝငမှုမ ော်းအတွက အတ်း်ု မရရပါ။
ို့
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ်၏ရှယယ
် ာမ ာ်းကှိ်ု မတရာင််းခ နှိင
်ု မ
် ီ

င
ွ ် ထှိန််း မ
ှိ ််းထာ်းတ ာကာ

ဖ ြေ- ရပါသည။ သငသည သင၏ရယယောမ ော်းက်ု မဖရောင်းခ နင
်ု မတွင ဝယယူသညို့ရကမ 6 လကကောဖအောင သင၏ရယယောမ ော်းက်ု
ထန်းသမ်းထော်းရန လအ
်ု ပပါသည။
သငသည

ထန်းသမ်းထော်းသညို့ကောလပပ်းဖနောက သင၏ရယယောမ ော်းက်ု အခ နမဖရွ ်း ဖရောင်းခ နင
်ု ပါသည၊
၏

Americold

ဖခတတရပထော်း ခင်း/အကကြှုရင်းလင်းမှု
သတင်းအခ ကအလကမ ော်းက်ု ပ်ုင

အတွင်းသအဖနအထော်းက်ု

အ မတထ်ုတမှု

င
်ု ရော ကနသတ
ခ ကတစစှံတ
်ု စရောတန
်ု ို့ င ို့ သက
ို့
င
်ု ထော်း ခင်းမရဖကကောင်း ဖြေော ပရပါမည။

မူဝါဒနငပတ
သကဖသော
ို့

င
်ု သညို့ ပစစည်း၊ ထ်ုတဖြေောဖ ပော ပ ခင်းမရဖသော

www.americold.com/associates-resources

တွငရဖသော Americold ၏ အတွင်းသအဖနအထော်းက်ု အ မတထ်ုတမှု မူဝါဒအော်းက်း်ု ကော်းဖပ်းပါ။ သငသည ဖရောင်းခ ခ နတွင
အခ ြှုှေ့ဖသောအခွန

င
်ု ရော

တောဝနဝတတရော်းမ ော်းနင ို့

သက

င
်ု ပါလမမည
။
ို့

ထန်းသမ်းထော်းဖသော ရယယောမ ော်းကဖ
်ု ရောင်းခ မှုသည ထခက
်ု ဖစဖသော အခွန
တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ်၏ Fidelity အတကာငမ
်ု ်၏ရှယယ
် ာမ ာ်းကှိ်ု
ော့် ှ ကျွန်ပ
ဖ ြေ- ကျွနပ
်ု တ၏
်ု ို့ ESPP မတစ

ကမ်းလမ်းသညို့ရကမ
င
်ု ရော ဖနောက

တ
ဲ ဖပာင််းနှိင
်ု ပ
် ါ

နစမ ပညို့ဖသောကောလအထ

ကတွမ
ွဲ ော်းက်ု ြေစဖစနင
်ု ပါသည။

ာ်း။

င ို့ ဝယယူထော်းဖသောရယယောမ ော်းသည ဝယယူသညို့ရကမ 18 လကကောဖအောင သင၏ Fidelity

အဖကောငတွ
်ု ပပါသည။ သငသည ၎င်းတက
်ု ို့ ်ု ဖရောင်းခ ၍မရနင
်ု ပါဟ်ု
ို့ ငရဖနရန လအ

4

2

လ
်ု ်ု ခင်းမဟ်ုတပါ၊ သငသည Fidelity မတစ

င ို့

ပြှုလပ
်ု ဖ

ောငရွ ကရလမမည
ြေစသညဟ်ု
ို့

လ
်ု ်ု ခင်း ြေစပါသည။ ထအ
်ု ခ န သကတမ်းက်ုနသွော်းပပ်းဖနောက၊ သငသည် ၎င်းတက
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သငသည က်ုမပဏမ ထွကခွောပါက သမဟ်ု
်ု ို့ တ အလ်ုပထ်ုတခှံရပါက၊ ကစစရပအမ ော်းစ်ုတင
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။ဲ

ဖ ြေ- ဖ ခောကလထန်းသမ်းထော်း ခင်းကောလ ပပ်းသညို့ဖနောက၊ ရယယောမ ော်းဖရောင်းခ မှုက်ု သင၏ Fidelity အဖကောငမ
ို့ တစ

င ို့

စတငနင
်ု ပါမည။ သငသည ဝယယူသညို့ရကမ 18 လကကောပပ်းဖနောက သင၏ Fidelity အဖကောငမ
ို့ သင၏ရယယောမ ော်းက်ု
လဖ
ွဲ ပောင်းပါက၊ ထရ
်ု ယယောမ ော်းဖရောင်းခ မှုက်ု သင၏ကယ
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ဖ ြေ။ သင၏ရယယောမ ော်းက်ု ဖရောင်းခ သညို့အခါ၊ သငသည သင၏ရယယောမ ော်းကဖ
်ု ရောင်းခ မှုမ ရရဖသော အသော်းတငရရမှုဖပေါ်တင
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ွဲ ော်းအခန်းအော်း က်း်ု ကော်းဖပ်းပါ။ သင၏ ပ်ုဂ္ြှုလဖရ်းအဖ ခအဖနနင ို့ င
်ု ဖသော သတင်းအခ ကအလကမ ော်းအတွက

သင၏ အခွန သမဟ်ု
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င
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်ု ပငဖ

်းွ ဖနွ်းသငပါသည
။
ို့

ဤစောရွ ကစောတမ်းသည အစအစဉ်နငို့ပတသကသညို့ အဖရ်းကက်းအခ ကမ ော်းက်ု အက ဉ််းခ ှံြှု်းဖြေော ပဖပ်း ခင်း ြေစပါသည၊ သရောတွ
်ု ို့
င၊ ၎င်းသည
အစအစဉ်ဖြေော ပခ ကအနစခ ြှုပ မဟ်ုတပါ၊ ထအတူ
်ု ို့
၎င်းသည ရင်းန်း မြှုပနမ
ှံ ှု သမဟ်ု
်ု ို့ တ အခွန င
်ု ရော အကကှံဉောဏဖပ်း ခင်း မဟ်ုတပါ။
အစအစဉ်နငို့ပတသကသညို့ ပ၍
်ု ပပ်း ပညို့စှံဖ
်ု သော သတင်းအခ ကအလကမ ော်းအတွက၊ သငသည အစအစဉ် စောရွ ကစောတမ်းနငို့ အက ဉ််းခ ှံြှု်းဖြေော ပခ ကက်ု
ြေတရှု ကော သင၏ အခွန သမဟ်ု
်ု ို့ တ ဖငွဖကက်း င
်ု ရော အကကှံဖပ်းနငို့ တင
်ု ပငဖ ်းွ ဖနွ်းသငို့ပါသည။ ထသ
်ု တင်းအခ ကအလက သမဟ်ု
်ု ို့ တ အ ခော်းဖသော
နှုတဖ ပောတင ပခ ကနငို့ အစအစဉ်စောရွ ကစောတမ်းတကကော်းတွ
်ု ို့
င ကွွဲ ပော်း ခော်းနော်းမှုရသညို့ ကစစရပမ ြှု်းတွင၊ အစအစဉ်စောရွ ကစောတမ်းက
လမ်း ခှံြှုဖအောငနင
်ု ပါလမို့မည။ အစအစဉ်တွငပါဝင ခင်းသည အလ်ုပခနအပ
ှံ န
ှု ငို့
ို့ မှုအောမခှံခ က မဟ်ုတပါ။ အစ်ုရယယောလကမတမ ော်းတွင ရင်းန်း မြှုပနမ
ကစပဖနဖသော ပဿနောမ ော်းရပါသည။ စဖတောို့ရယယောမ ော်းတွင ရင်းန်း မြှုပန ှံ ခင်းတွင

်းှံ်ု ရှု ှံ်းမှုအနတရောယ ပါဝငပါသည။ စဖတောို့ရယယော၏ ပပ်းခွဲို့ဖသော

ရင်းန်း မြှုပနမ
ှံ စ
ှု ွမ်းဖ ောငရညသည ဖနောငတွင ရင်းန်း မြှုပနမ
ှံ စ
ှု မ
ွ ်းဖ ောငရည၏ အောမခှံခ က သမဟ်ု
်ု ို့ တ ကကြှုတငဖ ပောကကော်းခ ကမ ြှု်း မဟ်ုတပါ။ Americold
သည အစအစဉ်က်ု အခ နမဖရွ ်း မွမ်းမှံရန သမဟ်ု
်ု ို့ တ ပယြေ ကရန လ်ုပပင
်ု ခွငရ
ို့ ပါသည။
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ဝနထမ်းစဖတောရ
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တမ်း- ကျွန်ပ
်ု ်၏ရှယယ
် ာမ ာ်းကှိ်ု မည် တရာင်
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