زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از
ﺳﻬﺎم ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوش او در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
زاﮐﺮﺑﺮگ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹آﺑﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد،
 ۱۲.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ دارد .ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزش ﺳﻬﺎم ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی رﺷﺪ  ۳۷درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ »ﻧﺰدک «۱۰۰-رﺷﺪ  ۴۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زاﮐﺮﺑﺮگ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ را در ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۲۶۷ﺗﺎ  ۲۸۷دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﻤﺎم ﻓﺮوشﻫﺎ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (SECاﻧﺠﺎم
ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ارزش  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺛﺮوت ﺑﺎﻻی زاﮐﺮﺑﺮگ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﺪارد.
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۰۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۴۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻧﻔﺮ دوم ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۲۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺮوت زاﮐﺮﺑﺮگ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز،
ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ۵۸۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ  ۱۲.۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﯽﺷﻮد .در آن ﺳﺎل ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ارزش  ۲.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺮﻓﺖ .در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

