ارزش زوکبرگ بدون آن  99درصد سهامش چقدر است؟
تصمیم اینکه مارک زوکبرگ و همسرش  99درصد سهامشان را به تدریج به خیره بدهند عالوه بر اینکه شامل مقدار زیادی پول
بود بلکه نحوه کمک کردن آن ها به خیریه نیز برای همه جای تعجب داشت .آن ها می توانستند مانند مالنی و بیل گیتس موسسه
خیریه خصوصی را پدید آورند.
بسیار غیرمعمول است که شخصی همچین قدم بزرگ را بردارد جین ولز مدیر موسسه خیریه  Aspenمی گوید  :من کسی را ندیده
ام که اینگونه به خیریه کمک کند و البته بسیاری از افراد این کار را برای خالص شدن از مالیات انجام می دهند.هم اکنون موارد
مهمی را که حالت  LLCمی تواند به زوکبرگ و چن در این عمل خیرخواهانه کمک کند.
 .1در البی ها هیچ محدودیتی وجود ندارد.
واضح به نظر می رسد که چن زوکبرگ می خواهد در سیاست دخالت داشته باشد  LLCتاکید می کند که زوکبرگ نیز در
نامه ای که به دختر تازه به دنیا آمده اش نوشته که اوهدفش از این کارایجاد ایجاد سیاست های بهتر برای نسل آینده بود
است.با این کار زوکبرگ آزادی خواهد داشت تا در برخی از سیاست ها شرکت داشته باشد.برای مصال حمایت کردن از
یک نامزد انتخاباتی و یا شرکت در البی ها را می توان نام برد.
 .2این خیریه می تواند به سود بسیاری دست یابد
سودمندی یکی از اهداف این عمل نبوده اما یکی از موهبت های فیسبوک این است که سهام آن سود بسیاری دارد و
فیسبوک بدون از دست دادن هیچ سودی  ،سود به دست می آورد
.3سرمایه گذاری مشترک آسان تر می شود.
به طور معمول همکاری تجاری با سازمان های خیریه کاری دشوار است .و قوانین مشخصی در نحوه همکاری بخش خصوصی با
سازمان های خیریه وجود دارد.
 .4دور زدن قانون  5درصد
استفاده از قانون داشتن شریک تجاری باعث می شود تا نیازی نباشد که  5درصد از سود خالص موسسه به سازمان مالیات داده
شود و این مورد به آن ها انعطاف پذیری فراوانی در رسیدن به اهدافشان خواهد داد.

