رﺋﯿﺲ درﺑﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺟﯽ وای ﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﻣﯿﺮاث ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ آﻗﺎی ﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ
ارزش ﺳﻬﻢ وی در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻣﺮز دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ۱۰.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد و رﻗﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ

ﺳﻬﻢ آﻗﺎی ﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﮐﻞ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻮه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )ﻟﯽ ﺑﻮﯾﻮﻧﮓ ﭼﻮل( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺷﻪ ای ﺳﻬﻢ
دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ارزش ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم
وی در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ وی اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ )آﻗﺎی  (Kwon Oh-hyunﻧﺒﻮد وی در ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
آﻗﺎی ﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی در زﻧﺪان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادﻏﺎم دو ﺷﺮﮐﺖ
زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد در زﻧﺪان را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

