ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ အစီအစဉ်
(ESPP) မေးလေ့ ရှိသောမေးခွန်းများ
U.S. ပါဝင်သူများ1

မေး- ကျွန်ုပ် တို့၏ ဝန် ထမ် း စတော့ ရှယ် ယာဝယ် ယူ
မှုအစီ အစဉ် (“ESPP” သို ့မဟု တ် “အစီ အစဉ် ”) ၏
ဝန် ဆောင် မှုပ့ံ ပို းပေးသူ က ဘယ် သူဖြ စ် ပါသလဲ။
ဖြေ- Fidelity ရင် းနှ ီးမြှုပ်နှ ံ ရေးဝန် ဆောင် မှုများ (“Fidelity”) သည်
ESPP အတွ က် ကျွနု ်ပ်တို ့၏ စီ မံအုပ်ချုပ်မှု ဆိုင် ရာ ဝန် ဆောင် မှု
များ ပံ့ ပို းပေးသူ ဖြ စ် ပါသည် ။ စာရင် းသွ င် းမှု လုပ်ငန် းစဉ်၏ တစ် စိတ်
တစ် ပိုင် းအနေဖြ င့် ၊ သင် သည် Fidelity နှ င့်ပတ် သက် သော အကော
င့်ကို သတ် မှတ် ရပါလိ မ့်မည် ။ သင့်အကောင့်ရှိ ရှယ် ယာများနှ င့်
ပတ် သက် ၍ Fidelity ထံ မှ ဆက် တိုက် ဆက် သွယ် အသိ ပေးမှု များကို
လည် း လက် ခံရရှိပါလိ မ့်မည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် သည် အစီ အစဉ် တွင် ပါဝင် ရန် မည် သည့်
အချိန် တွင် အရည် အချင် းပြ ည့် မီ ပါမည် နည် း။
ဖြေ- သင် သည် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလမှစ၍ အနည် းဆုံး 6 လဆက် တိုက်
တာဝန် ထမ်းဆောင် ထားပြီး ပြ က္ခဒိန် နှစ် အရ သင့်ကို တစ် ပတ် လျှင်
အနည် းဆုံး နာရီ 20 ကြာအောင် သို ့မဟုတ် 5 လကြာအောင် အလု ပ်
ထမ်းဆောင် ထားပါက ပါဝင် ရန် အရည် အချင် းပြ ည့် မီ ပါသည် ။
ရွေးချယ် မှုများ အပါအဝင် Americold ဘုံ စတော့ ရှယ် ယာ၏ ပမာဏ
တစ် ခုအထိ ရှိသည့် ရှယ် ယာအားလု ံ း၏ 5% ထက် ပို၍ ပို င် ဆိုင် သည့်
လု ပ်ဖော် ကိုင် ဖက် သည် ESPP တွ င် ပါဝင် နိုင် ပါသည် ။

မေး- အစီ အစဉ် တွင် ကမ် းလှ မ် းချက် ကာလ
ဘယ် လောက် ရှိပါသလဲ။
ဖြေ- ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ESPP သည် နှ စ် စဉ် 6 လကာလနှ စ် ကိ ြမ်ဆက် တိုက်
ဖြ စ် သော ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလများတွ င် ဆောင် ရက
ွ ် ပါလိ မ့်မည် ။
ကမ်းလှ မ်းသည့် ကာလသည် လစာစာရင် း ထည့်ဝင် မှုအားလု ံ းကို
စုပေါင် းထားသည့် အချိန် ကာလ ဖြ စ် သည် ။ ပထမကာလသည်
ဇန် နဝါရီ လ 1 ရက် နေ့ တွ င် စတင် မည် ဖြ စ် ပြီး ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက်
ဖြ စ် သော ဇွ န် လ 30 ရက် နေ့ တွ င် ပြီးဆုံးပါမည် ။ ဒု တိ ယကာလသည်
ဇူ လို င် လ 1 ရက် နေ့ တွ င် စတင် မည် ဖြ စ် ကာ ဝယ် ယူသည့်နေ့ ရက် ဖြ စ်
သော ဒီဇင် ဘာလ 31 ရက် နေ့ တွ င် ပြီးဆုံးပါမည် ။

မေး- ဘယ် အချိန် မှာ အစီ အစဉ် တွင် စာရင် းသွ င် းနို င် ပါ
သလဲ။
ဖြေ- ESPP တွ င် ပါဝင် ရန် တစ် နှစ် လျှင် 2 ကြိမ် ကမ်းလှ မ်းသည့်
စာရင် းသွ င် းကာလအတွ င် း စာရင် းသွ င် းရပါမည် ။
- ဇန် နဝါရီ လ 1 ရက် နေ့ မှ စတင် သည့် ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ က်
ဒီဇင် ဘာလ 1 - ဒီဇင် ဘာလ 15 နှ င့်
-ဇ
• ူ လို င် လ 1 ရက် နေ့ မှ စတင် သည့် ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ က်
ဇွ န် လ 1 ရက် - ဇွ န် လ 15 ရက် အထိ ။

မေး- ကမ် းလှ မ် းချက် ကာလတစ် ခုစီ မတို င် ခင် စာရင် း
သွ င် းဖို ့ လို အပ် ပါသလား။
ဖြေ- ကျွနု ်ပ်တို ့၏ အစီ အစဉ်အတွ က် အလို အလျောက် သက် တမ်းတို း
သည့် လု ပ်ဆောင် ချက် ရှိပါသည် ။ ESPP တွ င် သင် စာရင် းသွ င် းလို က်
သည် နှင့် သင် ၏ ထည့်ဝင် ငွေ ပမာဏ မပြောင် းမချင် း သင် ရးွေ ထားသည့်
တူ ညီ သော ထည့်ဝင် ငွေ ပမာဏဖြ င့် နောက် ပိုင် း ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလ
များအထိ သင် က ဆက် လက် ၍ စာရင် းသွ င် းပြီး ဖြ စ် နေမည် ဟု ဆို လို
ပါသည် ။ လာမည့် ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ က် စာရင် းသွ င် း
ကာလအတွ င် း အဆို ပါပြောင် းလဲမှုကို ပြုလု ပ်ပေးရမည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် ၏ နု တ် ယူမှုဘယ် အချိန် မှာ စတင် မှာလဲ။
ဖြေ- လစာစာရင် းမှ နု တ် ယူမှု များကို ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလ စတင် ပီ ြး
နောက် ပထမဆုံး လစာရချိန် တွင် စတင် ပါမည် ။

မေး- ဘယ် လိုမျိုး သတ် မှတ် ချက် မီသော နစ် နာကြေး
ပါဝင် ပါသလဲ။
ဖြေ- သင် ၏ သတ် မှတ် ချက် မီသော နစ် နာကြေးတွ င် သင် ၏ ပုံမှန်
ဆက် တိုက် အချိန် လိုက် ဝင် ငွေများ၊ အခြေ ခံလစာ၊ အချိန် ပို၊ PTO၊ ပိ တ်
ရက် လစာ၊ ဖျားနာခွ င့်လစာ၊ အားလပ်ရက် လစာ၊ ဂျူရီ တာဝန် လစာ၊
နာရေးခွ င့်လစာ သို ့မဟုတ် စစ် မှုထမ်းလစာ ကာလတို ့ ပါဝင် ပါသည် ။

ဤမေးလေ့ ရှိသောမေးခွ န် း စာရွက် စာတမ်းတွ င် ကို းကားထားသော ရက် စွဲအားလု ံ းကို အမေရိ ကန် ပြ ည် ထောင် စုရှိ အရှေ ့ တိုင် းစံ တော် ချိန် (EST) ပေါ်တွ င် အခြေ ခံထားပါသည် ။

ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ အစီအစဉ် (ESPP) မေးလေ့ ရှိသောမေးခွန်းများ
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မေး- ကျွန်ုပ် သည် မည် မျှထည့်ဝင် နိုင် ပါသနည် း။
ဖြေ- သင် သည် အခွ န် ဆောင် ပီ ြးနောက် ပိုင် းကျန် ရှိမှုပေါ် အခြေ ခံသည့်
သင် ၏ နစ် နာကြေး၏ အနည် းဆုံး 1% မှ အများဆုံး 10% အထိ ကို
ထည့်ဝင် နိုင် ပါမည် ။ ထည့်ဝင် မှုများသည် ပမာဏတစ် ခုလု ံ း ဖြ စ် ရပါ
မည် (ဥပမာ၊ 3% ဖြ စ် ရပါမည် ၊ 3.5% မဖြ စ် ရပါ)။

မေး- ထည့်ဝင် မှုများပေါ်တွ င် ကန့် သတ် ချက်
တစ် စုံတစ် ရာ ရှိပါသလား။
ဖြေ- ရှိပါသည် ။ သင် ၏ ESPP ဝယ် ယူမှု များကို ပြ က္ခဒိန် နှစ် တစ် နှစ်
လျှင် အများဆုံး $25,000 တန် ဖိုးအထိ ကန့် သတ် ထားပါသည် ။ စျေး
ကွ က် တန် ဖိုးကို ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလ၏ ပထမရက် နှင့် ကျွနု ်ပ်တို ့၏
15% လျှော့ စျေး သက် ရောက် ခြ င် းမပြုမီ အချိန် အတို င် း ဆုံးဖြ တ်
လိ မ့်မည် ဖြ စ် ပါသည် ။ ၎င် းမှာ ကမ်းလှ မ်းသည့် ကာလအဆုံးတွ င်
သင် ဝယ် ယူနို င် သည့် ရှယ် ယာအများဆုံး အရေအတွ က် မှာ ကမ်းလှ မ်း
သည့် ကာလ၏ ပထမဆုံး၌ Americold စတော့ ရှယ် ယာ၏ အတန်
အဆင့်ဖြ စ် သော စျေးကွ က် တန် ဖိုးဖြ င့် ပို င် းခြားထားသည့် $25,000
ဖြ စ် မည် ဖြ စ် ပြီး ကြိုတင် ကမ်းလှ မ်းချက် အရ ပြ က္ခဒိန် နှစ် တစ် နှစ်
အတွ င် း ယခင် ဝယ် ယူခဲ့ သည့် ရှယ် ယာတို င် းထက် လျော့ နည် းသည် ဟု
ဆို လို သည် ။ $25,000 အထက် ထည့်ဝင် ငွေအားလု ံ းကို သင် ၏ လစာ
စာရင် းထဲ သို့ ငွေ ပြ န် အမ်းပေးပါမည် ။ ESPP တွ င် ငွေထည့်သွ င် းမှု ကို
သင် မရပ်တန့် သရွေ ့ နု တ် ယူမှု များမှာ လာမည့် ပြ က္ခဒိန် နှစ် အစတွ င်
ထပ်မံ ၍ စတင် ပါမည် ။

မေး- ဝယ် ယူနိုင် သည့် ရှယ် ယာများအတွ က်
အရေအတွ က် ကန့် သတ် ချက် ရှိပါသလား။
ဖြေ- ရှိသည် ။ သင် သည် ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလတစ် ခုတွ င် ရှယ် ယာ
များကို အရေအတွ က် တစ် ခုအထိ သာ ဝယ် ယူနို င် သည် ။ ပါဝင် သူ
မည် သူကမျှ ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလတစ် ခုခုအတွ င် း ရှယ် ယာ 2,400
ထက် ပို၍ ဝယ် ယူမရနို င် ပါ။

မေး- ကျွန်ုပ် ၏ လစာပြေ စာမှ နု တ် ယူမှုများမဟု တ် ဘဲ
ESPP တွ င် ငွေသားထည့်ဝင် မှုပြုလု ပ် နိုင် ပါသလား။
ဖြေ- မရပါ။ ထည့်ဝင် မှုများကို သင့်လစာမှ အခွ န် ဖြ တ် တောက် ပီ ြး
နောက် တွင် သာ ပြုလု ပ်နို င် ပါသည် ။

ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ အစီအစဉ် (ESPP) မေးလေ့ ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ကမ် းလှ မ် းချက် ကာလ စတင် သည် နှင့် ကျွန်ုပ် ၏
ထည့်ဝင် နန
ုှ ် းကို ပြောင် းလဲ သို ့မဟု တ် ရပ် တန့် နို င် ပါ
သလား။
ဖြေ- ရပါသည် ၊ ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလ စတင် သည် နှင့် သင် ၏
ထည့်ဝင် နှုန် းကို ပြောင် းလဲ သို ့မဟုတ် ရပ်တန့် နို င် သော် လည် း ၎င် းက
အောက် ပါ စည် းမျဉ်းများအပေါ် မူ တည် ပါသည် -က
• မ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ င် း သင် ၏ ထည့်ဝင် ငွေ ရာခို င် နှုန် းကို
တို းမြှင့်ရန် သင့်အား ခွ င့်ပြုမထားပါ။
-က
• မ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ င် း သင် ၏ ထည့်ဝင် မှုကို 1 ကြိမ်
လျှော့ ချနို င် ပါသည် ။ သင် ၏ ထည့်ဝင် မှု ရာခို င် နှုန် းကို ပြောင် းလဲရန်
ရးွေ ချယ် ပါက ဝယ် ယူသည့်နေ့ မစတင် မီ 15 ရက် ကြိုတင် ၍ ထို သို ့
လု ပ်ဆောင် နိုင် သည် ။ ဥပမာ၊ ဝယ် ယူရက် မှာ ဇွ န် လ 30 ရက် နေ့
ဖြ စ် ပါက ဤပြောင် းလဲမှုကို ဇွ န် လ 15 ရက် မတို င် မီ ပြုလု ပ်ရပါမည် ။
-သ
• င် ၏ Fidelity အကောင့်သို ့ သွ ားရောက် ပီ ြး သင့်ထည့်ဝင် မှု
ကို 0% သို ့ ပြောင် းခြ င် းဖြ င့် ESPP အတွ က် သင် ထည့်ဝင် မှုများကို
အချိန် မရးွေ ရပ်တန့် နို င် ပါသည် ။ သင် ၏ ထည့်ဝင် မှုကို ရပ်တန့် ရန်
ရးွေ ချယ် ပါက ဝယ် ယူသည့်နေ့ မစတင် မီ 15 ရက် ကြိုတင် ၍ ထို သို ့
လု ပ်ဆောင် နိုင် သည် ။ ဥပမာ၊ ဝယ် ယူရက် မှာ ဇွ န် လ 30 ရက် နေ့
ဖြ စ် ပါက ဤပြောင် းလဲမှုကို ဇွ န် လ 15 ရက် မတို င် မီ ပြုလု ပ်ရပါမည် ။
ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ င် း သင့်လစာမှ နု တ် ယူလို က် သည့်
ထည့်ဝင် ငွေအားလု ံ းကို ဝယ် ယူရက် တွင် ရှယ် ယာများ ဝယ် ယူရန်
အသုံးပြုနို င် မည် ဖြ စ် သည် ၊ သို ့သော် ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ င် း
နောက် ထပ် ထည့်ဝင် ငွေများ ပြုလု ပ်နို င် မည် မဟုတ် ပါ။
ကမ်းလှ မ်းချက် ကာလအတွ င် း ထည့်သွ င် းမှု ကို သင် ရပ်တန့် ပါက
အစီ အစဉ်တွ င် ပါဝင် ရန် နောက် ပိုင် း စာရင် းသွ င် းမှု ကာလအတွ င် း
စာရင် းပြ န် သွ င် းပေးရပါမည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် သည် ESPP တွ င် ပါဝင် ခြ င် းကို အချိန် မ
ရွေ း ရုတ် သိမ် းနို င် ပါသလား။
ဖြေ- ရပါသည် ။ သင် သည် Fidelity ကို အသိ ပေးကာ နှုတ် ထွက်
မှု ရးွေ ချယ် ခြ င် းကို ပြီးစီ းအောင် ဆောင် ရက
ွ ် ခြ င် းဖြ င့် ESPP ထံ မှ
နှုတ် ထွက် နိုင် ပါသည် ။ သင် နှုတ် ထွက် သည့်အခါ၊ သင့်အကောင့်တွ င်
စုပုံနေသည့် ထည့်ဝင် မှုအားလု ံ းကို စီ မံခန့် ခွဲ မှုအရ တတ် နိုင် သမျှ အ
မြ န် ဆုံး သင့်ထံ ပြ န် ပေးလိ မ့်မည် ဖြ စ် ကာ ထို ကမ်းလှ မ်းခြ င် းကာလ
အတွ င် း နောက် ထပ် ထည့်ဝင် မှုတစ် စုံတစ် ရာကို ပြုလု ပ်နို င် လိမ့်မည်
မဟုတ် ပါ။ သင် သည် နှုတ် ထွက် ရန် ရးွေ ချယ် ပါက၊ သင် သည် ဝယ် ယူ
သည့်ရက် မတို င် မီ အနည် းဆုံး 15 ရက် ကြို၍ ထို သို ့လုပ်ဆောင် ရ
ပါမည် ။ ဥပမာ၊ ဝယ် ယူရက် မှာ ဇွ န် လ 30 ရက် နေ့ ဖြ စ် ပါက ဤ
ပြောင် းလဲမှုကို ဇွ န် လ 15 ရက် မတို င် မီ ပြုလု ပ်ရပါမည် ။ အစီ အစဉ်မှ
နှုတ် ထွက် ပီ ြးနောက် ၊ သင် သည် ထပ်မံ ပါဝင် ရန် ရးွေ ချယ် ပါက၊ စာရင် း
သွ င် းမှု ကာလအတွ င် းတွ င် ပြ န် လည် ၍စာရင် းသွ င် းရန် လို အပ်ပါ
လိ မ့်မည် ။
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မေး- ကျွန်ုပ် သည် ယခု အချိန် တွင် မပါဝင် ရန် ဆု ံ းဖြ တ်
ပါက၊ ကျွန်ုပ် တွင် အခြားအခွ င့်အရေး ရရှိပါမည် လား။
ဖြေ- ရပါသည် ။ သင် သည် ESPP တွ င် ယခု စာရင် းမသွ င် းရန်
ဆုံးဖြ တ် ပါက၊ သင် သည် နောင် လာမည့် စာရင် းသွ င် းမှု ကာလ
တစ် စုံတစ် ရာတွ င် စာရင် းသွ င် းနို င် ပါသည် ။ ဥပမာ၊ သင် သည်
ဒီဇင် ဘာ 1-15 စာရင် းသွ င် းမှု ကာလအတွ င် း စာရင် းသွ င် းရန် မရးွေ ချယ်
ပါက၊ သင် ၏ စာရင် းသွ င် းနို င် သော နောက် တစ် ကိ ြမ်အခွ င့်အရေးမှာ
ဇွ န် 1-15 စာရင် းသွ င် းမှု ကာလတွ င် ဖြ စ် ပါလိ မ့်မည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် သည် ရှယ် ယာမည် မျှဝယ် ယူထားကြောင် းနှ င့်
ရှယ် ယာများကို မည် သည့်အချိန် တွင် ကျွန်ုပ် ၏အကောင့်
ထံ ပို ့ဆောင် ပေးမည် ဖြ စ် ကြောင် း မည် ကဲ့သို ့ သိ နိုင် ပါမည်
နည် း။
ဖြေ- ၎င် းတို ့ကို သင် ၏ Fidelity အကောင့်ထဲသို့ အပ်နှ ံ ပေးလို က်
သည် နှင့် သင် သည် ရှယ် ယာအရေအတွ က် ကို တွေ မ
့ ြ င် နို င် ပါလိ မ့်မည် ။
ဝယ် ယူသည့်ရက် နောက် ပိုင် း ခန့် မှန် းခြေ 2-3 ပတ် တွင် ရှယ် ယာများ
ကို သင့်အကောင့်ထဲ သို့ ထုံးစံ အတို င် း အပ်နှ ံ ပေးပါသည် ။

မေး- စတော့ ရှယ် ယာဝယ် ယူမှုစျေးနှန
ု် းကို ဘယ် လို
ဆု ံ းဖြ တ် တာပါလဲ။

မေး- ဝယ် ယူသည့်ရက် ကို စောင့်ဆို င် းနေစဉ် တွင်
ကျွန်ုပ် ၏ ထည့်ဝင် မှုများအတွ က် အတို းရရှိပါသလား။

ဖြေ- ESPP မှတစ် ဆင့် ဝယ် ယူသော Americold စတော့ ရှယ် ယာ
စျေးနှုန် းသည် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလ၏ ပထမဆုံး ရောင် းဝယ် ခြ င် းရက်
သို ့မဟုတ် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလ၏ နောက် ဆုံး ရောင် းဝယ် ခြ င် းရက် ရှိ
မျှတသောစျေးကွ က် တန် ဖိုး (FMV) အောက် လျော့ သော 15% လျှော့ စျေး
ဖြ စ် ပါသည် ။ ဥပမာ-

ဖြေ- မရရှိပါ၊ သင့်ထည့်ဝင် မှုများအတွ က် အတို းမရရှိပါ။

FMV: $35

FMV $40

မေး- ဝယ် ယူသည့်ရက် တွင် ဘာဖြ စ် မှ ာပါလဲ။
ဖြေ- ဝယ် ယူသည့်ရက် တွင် ၊ သင် ၏ထည့်ဝင် မှုများကို လျှော့ စျေးပေး
ထားသောစျေးနှုန် းဖြ င့် ရှယ် ယာတစ် ခုလု ံ း၏ တတ် နိုင် သမျှ အများဆုံး
ပမာဏကို ဝယ် ယူရန် အသုံးပြုပါလိ မ့်မည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် သည် ရှယ် ယာများကို ဝယ် ယူသည့်အခါ
အခွ န် ဆောင် ရပါမည် လား။
ဖြေ- မဆောင် ရပါ။ သင် ၏ရှယ် ယာများကို ရောင် းချမှု မလု ပ်မချင် း
အခွ န် မဆောင် ရပါ။

မေး- ရှယ် ယာအားလု ံ းကို ဝယ် ယူပီ ြးနောက် ကျန် ရှိနေ
သည့် ပံ့ ပို းမှုတစ် စုံတစ် ရာနှ င့်ပတ် သက် ၍ မည် သို့ဖြ စ် ပါ
မည် နည် း။
ဖြေ- Americold အများနှ င့်ဆို င် သောစတော့ ရှယ် ယာတစ် ခုလု ံ းကို
ဝယ် ယူရန် လု ံ လောက် ခြ င် းမရှိသော သင့်အကောင့်တွ င် ကျန် ရှိနေ
သည့် ပမာဏတစ် စုံတစ် ရာကို နောက် လာမည့် ကမ်းလှ မ်းမှု ကာလ
တွ င် အသုံးပြုပါလိ မ့်မည် ။

ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ အစီအစဉ် (ESPP) မေးလေ့ ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ကျွန်ုပ် ၏ရှယ် ယာများကို မရောင် းချနို င် မီတွင်
ထိ န် းသိ မ် းထားသောကာလ ရှိပါသလား။
ဖြေ- ရှိပါသည် ။ သင် သည် သင် ၏ရှယ် ယာများကို မရောင် းချနို င် မီ
တွ င် ဝယ် ယူသည့်ရက် မှ 6 လကြာအောင် သင် ၏ရှယ် ယာများကို
ထိ န် းသိ မ်းထားရန် လို အပ်ပါသည် ။ ထိ န် းသိ မ်းထားသည့်ကာလပြီး
နောက် သင် ၏ရှယ် ယာများကို အချိန် မရးွေ ရောင် းချနို င် ပါသည် ၊ သင်
သည် Americold ၏ အတွ င် းသိ အနေအထားကို အမြ တ် ထုတ်
မှု မူ ဝါဒနှ င့်ပတ် သက် သော ခေတ္တ ရပ်ထားခြ င် း/အကြိုရှင် းလင် းမှု
ဆို င် ရာ ကန့် သတ် ချက် တစ် စုံတစ် ရာတို ့နှင့် သက် ဆိုင် သည့် ပစ္စ ည် း၊
ထုတ် ဖော် ပြောပြ ခြ င် းမရှိသော သတင် းအချက် အလက် များကို ပို င် ဆိုင်
ထားခြ င် းမရှိကြောင် း ဖော် ပြ ရပါမည် ။ www.americold.com/
associates-resources တွ င် ရှိသော Americold ၏ အတွ င် းသိ
အနေအထားကို အမြ တ် ထုတ် မှု မူ ဝါဒအားကို းကားပေးပါ။ သင်
သည် ရောင် းချချိန် တွင် အချို ့သောအခွ န် ဆိုင် ရာ တာဝန် ဝတ္တ ရားများ
နှ င့် သက် ဆိုင် ပါလိ မ့်မည် ။ ကမ်းလှ မ်းသည့်ရက် မှ 2 နှ စ် မပြ ည့် သော
ကာလအထိ ထိ န် းသိ မ်းထားသော ရှယ် ယာများကို ရောင် းချမှု သည်
ထိ ခိုက် စေသော အခွ န် ဆိုင် ရာ နောက် ဆက် တွဲများကို ဖြ စ် စေနို င်
ပါသည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် ၏ Fidelity အကောင့်မှ ကျွန်ုပ် ၏ရှယ် ယာ
များကို လွပ
ှဲ ြောင် းနို င် ပါသလား။
ဖြေ- ကျွနု ်ပ်တို ့၏ ESPP မှတစ် ဆင့် ဝယ် ယူထားသောရှယ် ယာ
များသည် ဝယ် ယူသည့်ရက် မှ 18 လကြာအောင် သင် ၏ Fidelity
အကောင့်တွ င် ရှိနေရန် လို အပ်ပါသည် ။ သင် သည် ၎င် းတို ့ကို
ရောင် းချ၍မရနို င် ပါဟု ဆို လို ခြ င် းမဟုတ် ပါ၊ သင် သည် Fidelity မှ
တစ် ဆင့် ပြုလု ပ်ဆောင် ရက
ွ ် ရလိ မ့်မည် ဖြ စ် သည် ဟု ဆို လို ခြ င် းဖြ စ်
ပါသည် ။ ထို အချိန် သက် တမ်းကုန် သွားပြီးနောက် ၊ သင် သည် ၎င် း
တို ့ကို သင် ၏ ကို ယ် ပိုင် ပွဲခအကောင့်ထဲ သို့ လွှဲပြောင် းနို င် ပါမည်
သို ့မဟုတ် သင် ၏ Fidelity အကောင့်တွ င် ၎င် းတို ့ကို ထားရှိနိုင်
ပါသည် ။
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မေး- ကျွန်ုပ် သည် ကု မ္ပ ဏီမှ ထွ က် ခွာပါက သို ့မဟု တ်
အလု ပ် ထုတ် ခံရပါက မည် သို့ဖြ စ် မှ ာပါလဲ။
ဖြေ- သင် သည် ကုမ္ပ ဏီမှ ထွ က် ခွာပါက သို ့မဟုတ် အလု ပ်ထုတ် ခံရ
ပါက၊ ကိ စ္စရပ်အများစုတွ င် သင် သည် ESPP တွ င် ပါဝ၍ရန် ရပ်စဲ
ခံ ရလိ မ့်မည် ဖြ စ် ကာ သင် ၏ထည့်ဝင် မှုများကို စီ မံခန့် ခွဲ မှုပိုင် းအရ
တတ် နိုင် သမျှ အမြ န် ဆုံး ငွေပြ န် အမ်းပေးပါလိ မ့်မည် ။ သေဆုံးမှု ၊ မ
သန် စွမ်းမှု နှင့် ပင် စင် ယူခြ င် းတို ့နှင့် ဆက် စပ်နေသည့် ထပ်ဆောင် း
အသေးစိ တ် အချက် များအတွ က် www.americold.com/associatesresources တွ င် ရရှိနိုင် သော ဝန် ထမ်းစတော့ ရှယ် ယာဝယ် ယူမှု
အစီ အစဉ် စာရွက် စာတမ်းကို ကြ ည့် ပေးပါ။

မေး- ကျွန်ုပ် ၏ရှယ် ယာများကို မည် သို့ရောင် းချရပါမည်
လဲ။
ဖြေ- ခြောက် လထိ န် းသိ မ်းထားခြ င် းကာလ ပြီးသည့်နောက် ၊ ရှယ် ယာ
များရောင် းချမှု ကို သင် ၏ Fidelity အကောင့်မှတစ် ဆင့် စတင် နိုင် ပါ
မည် ။ သင် သည် ဝယ် ယူသည့်ရက် မှ 18 လကြာပြီးနောက် သင် ၏
Fidelity အကောင့်မှ သင် ၏ရှယ် ယာများကို လွှဲပြောင် းပါက၊ ထို ရှယ် ယာ
များရောင် းချမှု ကို သင် ၏ကို ယ် ပိုင် ပွဲခအကောင့်မှတစ် ဆင့် စတင် ပါ
လိ မ့်မည် ။

မေး- ကျွန်ုပ် ၏ရှယ် ယာများကို ရောင် းချသည့်အခါ
ကျွန်ုပ် ကို မည် သို့အခွ န် ကောက် ခံမှ ာပါလဲ။
ဖြေ- သင် ၏ရှယ် ယာများကို ရောင် းချသည့်အခါ၊ သင် သည်
သင် ၏ရှယ် ယာများကို ရောင် းချမှု မှ ရရှိသော အသားတင် ရရှိမှုပေါ်
တွ င် ဖက် ဒရယ် နှင့် အခြားသော သက် ဆိုင် သည့် ပြ ည် နယ် နှင့် ဒေသ
တွ င် း ဝင် ငွေခွန် များကို ပေးဆောင် ခြ င် းအတွ က် တာဝန် ရှိလိမ့်မည် ဖြ စ်
သော် လည် း သာမန် ဝင် ငွေ နှ င့်/သို ့မဟုတ် ရင် းနှ ီးငွေအတို င် း မည် မျှ
ကောက် ခံလိ မ့်မည် ဆိုသည် မှာ ကွဲပြားပါလိ မ့်မည် ။ အကျဉ်းချုံးဖော် ပြ
ချက် ၏ ပါဝင် သူများနှ င့်သက် ဆိုင် သော ဖက် ဒရယ် ဝင် ငွေခွန် ဆိုင် ရာ
နောက် ဆက် တွဲများအခန် းအား ကို းကားပေးပါ။ သင် ၏ ပုဂ္ဂိ ုလ် ရေး
အခြေ အနေနှ င့်ဆို င် သော သတင် းအချက် အလက် များအတွ က် သင် ၏
အခွ န် သို ့မဟုတ် ငွေ ကြေးဆို င် ရာ အကြံပေးနှ င့် တို င် ပင် ဆွေးနွေးသင့်
ပါသည် ။

ဤစာရွက် စာတမ် းသည် အစီ အစဉ် နှင့်ပတ် သက် သည့် အရေးကြီးအချက် များကို အကျဉ် းချုံးဖော် ပြ ပေးခြ င် းဖြ စ် ပါသည် ၊ သို ့ရာတွ င် ၊ ၎င် းသည်
အစီ အစဉ် ဖော် ပြ ချက် အနှ စ် ချုပ် မဟု တ် ပါ၊ ထို ့အတူ ၎င် းသည် ရင် းနှ ီးမြှုပ် နှံမှု သို ့မဟု တ် အခွ န် ဆိုင် ရာ အကြံဉာဏ် ပေးခြ င် း မဟု တ် ပါ။ အစီ အစဉ် နှင့်
ပတ် သက် သည့် ပို ၍ပြီးပြ ည့် စု ံ သော သတင် းအချက် အလက် များအတွ က် ၊ သင် သည် အစီ အစဉ် စာရွက် စာတမ် းနှ င့် အကျဉ် းချုံးဖော် ပြ ချက် ကို ဖတ်
ရှု ကာ သင် ၏ အခွ န် သို ့မဟု တ် ငွေကြေးဆို င် ရာ အကြံပေးနှ င့် တို င် ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါသည် ။ ထို သတင် းအချက် အလက် သို ့မဟု တ် အခြားသော နှုတ်
ပြောတင် ပြ ချက် နှင့် အစီ အစဉ် စာရွက် စာတမ် းတို ့ကြားတွ င် ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိသည့် ကိ စ္စရပ် မျိုးတွ င် ၊ အစီ အစဉ် စာရွက် စာတမ် းက လွှမ် းခြုံအောင် နိုင် ပါ
လိ မ့်မည် ။ အစီ အစဉ် တွင် ပါဝင် ခြ င် းသည် အလု ပ် ခန့် အပ် မှုအာမခံ ချက် မဟု တ် ပါ။ အစု ရှယ် ယာလက် မှတ် များတွ င် ရင် းနှ ီးမြှုပ် နှံမှု နှင့် ဆက် စပ် နေသော
ပြ ဿနာများရှိပါသည် ။ စတော့ ရှယ် ယာများတွ င် ရင် းနှ ီးမြှုပ် နှံခြ င် းတွ င် ဆု ံ းရှုံ းမှု အန ္တရာယ် ပါဝင် ပါသည် ။ စတော့ ရှယ် ယာ၏ ပြီးခဲ့ သော ရင် းနှ ီးမြှုပ် နှံမှု
စွ မ် းဆောင် ရည် သည် နောင် တွင် ရင် းနှ ီးမြှုပ် နှံမှု စွမ် းဆောင် ရည် ၏ အာမခံ ချက် သို ့မဟု တ် ကြိုတင် ပြောကြားချက် မျိုး မဟု တ် ပါ။ Americold သည်
အစီ အစဉ် ကို အချိန် မရွေး မွ မ် းမံ ရန် သို ့မဟု တ် ပယ် ဖျက် ရန် လု ပ် ပိုင် ခွင့်ရှိပါသည် ။

ဝန်ထမ်း စတော့ ရှယ်ယာဝယ်ယူမုှ အစီအစဉ် (ESPP) မေးလေ့ ရှိသောမေးခွန်းများ
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