ﺗﻠﮕﺮام اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻇﺮف دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ) (IPOﺧﻮد را ﺑﺎ
ارزﺷﯽ در ﺣﺪود  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ روﺳﯽ  Vedomostiدر ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل ﺳﻨﺘﯽ  ،IPOﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ »ﺷﺮﮐﺖ ﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ« )(SPAC
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶ از  IPOاﺳﺖ و ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ روش
ﺑﺮای ﺳﻬﺎمداران ﺗﻠﮕﺮام ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺎزار ﻧﺰدک ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻫﻨﮓ
ﮐﻨﮓ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ آنﻫﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﮕﺮام آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮان
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﮐﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  IPOﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻠﮕﺮام در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮد .ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در دی ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان از واﺗﺲاپ از ﻣﺮز  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮔﺬﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻓﺮوش اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﮕﺮام در آن زﻣﺎن در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل و رﻋﺎﯾﺖ ارزشﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.
از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺒﻼ ﺗﻠﮕﺮام
را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﺮوژه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ  TONﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وادار ﺷﺪ  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﭙﺮدازد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

