
 

 !پیشنهاد خرید کامل توییتر توسط ایالن ماسک

ایالن ماسک مدیرعامل تسال و ثروتمندترین فرد جهان، پیشنهاد خرید کامل 

دالر در نظر میگیره  52.20توییتر ارائه داده! این رقم ارزش هر سهم توییتر رو به 

 درصد از ارزش فعلی توییتر باالتر است. 16که 

 

هام دار سترین درصد از سهام توییتر، تبدیل به بزرگ 9.2پیش از این نیز ماسک با خرید 

 این شرکت شده بود سپس توییتر نیز به ماسک عضویت در هیات مدیره ی این شرکت

در  14.9از  را پیشنهاد کرده بود این پیشنهاد منجر به این شد بود تا ایالن ماسک بیشتر

 .صد از سهام این شرکت را نتونه تصاحب کنه



کرده بود که علت آن در زمان در اون برهه ی زمانی ایالن ماسک این پیشنهاد رو رد 

مبهم باقی مانده بود اما حال چرایی نپذیرفتن ماسک پر واضح است زیرا که اون تسلط 

 کامل بر توییتر را میخواد!

ماسک گفته است که آزادی بیان یک ضرورت اجتماعی برای یک سیستم مبتنی بر 

بیان در جهان اعتقاد  دموکراسی کارآمد است و من تبدیل شدن آنرا به یک پلتفرم آزادی

دارم و به همین علت نیز در آن سرمایه گذاری کردم ولی بعد از آن متوجه شدم که با 

دست پیدا کند بنابراین به این ضرورت اجتماعی میتونه شکل فعلی نه رشد میکنه و نه 

 .هاد میدهمشند کامل و خصوصی کردن اون رو پیپیشنهاد خری

لی خودش ماسک اضافه کرده اگر توییتر این پیشنهاد را قبول نکنه، در مورد موقعیت فع

ه تا اقب فروش سهام توییتر است کتجدیدنظر خواهد کرد یکی از این عودر این شرکت 

م سهادرصورت فروش توسط ایالن ماسک  احتماالافزایش داشته است و درصد  38االن 

 توییتر سقوط باالیی داشته باشه.

 ده اند وهیات مدیره ی توییتر تایید کردن که این پیشنهاد را از طرف ماسک دریافت کر

 اون رو به دقت بررسی خواهند کرد.

نوز میلیارد دالر ثروت دارد ولی عمده آن بصورت سهام است و ه 260ماسک در حدود 

 خص نیست که چطور پول خرید توییتر را بصورت نقدی می خواهد پرداخت نماید.مش
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