
Prihláška do ponuky 
pre zamestnancov 2017
Odovzdajte na oddelení ľudských zdrojov  
najneskôr do 9. júna 2017*

Ja, dolupodpísaná/-ý

 Potvrdzujem nasledujúce:
• prečítal/-a som si a pochopil/-a som ponukové dokumenty, ktoré mi boli sprístupnené, a najmä Informačnú brožúru a Prílohu pre Slovenskú 

republiku, ako aj dokument s kľúčovými informáciami pre investorov o FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2017 a FCPE CASTOR 
INTERNATIONAL (k dispozícii na vyžiadanie od vášho zamestnávateľa alebo na www.vinci.net);

• bol/a som informovaný/-á o upisovacej cene;
• súhlasím, že budem viazaný/-á vyhláseniami a záväzkami stanovenými na zadnej strane tohto formulára.

 Ďalej potvrdzujem k dátumu tejto prihlášky, že som zamestnancom spoločnosti skupiny VINCI a spĺňam podmienky 
zamestnaneckého pomeru v skupine VINCI v trvaní minimálne šesť mesiacov za uplynulých dvanásť mesiacov.

  Pán       Pani

 Náležite beriem do úvahy, že:
• prihlásenie do tejto ponuky sa riadi ustanoveniami Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií skupiny VINCI a tejto prihlášky;
• Akcie VINCI z tejto ponuky nadobúdam prostredníctvom úpisu podielov fondu FCPE „CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2017“, ktorý sa zlúči 

do fondu FCPE CASTOR INTERNATIONAL v súlade s rozhodnutím dozornej rady FCPE a súhlasom AMF (francúzskeho úradu pre finančné trhy);
• moja prihláška je záväzná a neodvolateľná uplynutím upisovacej doby. Avšak, pokiaľ podám prihlášku aj v tlačenej forme, bude mať prednosť 

elektronická verzia prihlášky pred tlačenou verziou a tlačená verzia mojej prihlášky nebude spracovaná.

 Každá prihláška, ktorá nie je správne vyplnená alebo je chybná, môže byť odmietnutá. VINCI môže považovať moju prihlášku za 
neplatnú najmä vtedy, ak s ňou nebude spojená úhrada upisovacej ceny uvedenej vyššie.

 Kópiu tejto prihlášky si nechávam pre osobné účely.

Miesto     Dátum  
Dopíšte prosím vlastnoručne „Prečítané a schválené” 
Podpis:

Priezvisko    Krstné meno  

Dátum narodenia                                                      Občianstvo                                                          Rodné číslo 

Zamestnávateľ                                                                                                                                                       ID číslo v skupine VINCI

Adresa trvalého pobytu  

 

PSČ   Mesto      Krajina  

E-mail                                                                                                                                                                              Mobilné telefónne číslo  

Medzinárodný plán skupinového vlastníctva akcií skupiny VINCI
CASTOR INTERNATIONAL

Zvolil/-a som platbu čiastky uvedenej vyššie (začiarknite len jedno pole): 
   bankovým prevodom na účet, pričom potrebné údaje mi oznámi počas obdobia podávania prihlášok (upisovacej doby) zamestnávateľ alebo moje 

oddelenie ľudských zdrojov. *
        * Vezmite do úvahy, že úhrada musí byť prijatá najneskôr 13 júna 2017.

   prostredníctvom preddavku na mzdu vo výške sumy uvedenej vyššie, ktorý bude zúčtovaný každý mesiac vo výške 1/6 (slovom jednej šestiny) zo sumy 
preddavku počas šiestich nasledujúcich mesiacov od poskytnutia preddavku. Zároveň sa zaväzujem uzatvoriť dohodu o poskytnutí preddavku na mzdu 
v uvedenej výške a za uvedených podmienok bez zbytočného odkladu po tom ako ma môj zamestnávateľ k tomu vyzve.

Rozhodol/-a som sa investovať do tejto ponuky sumu (musí byť rovná 
alebo vyššia ako upisovacia cena jednej akcie VINCI):

, EUR

* Nutné vyplniť všetky údaje.
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VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY
• Beriem do úvahy, že investovaním do tejto ponuky sa stávam účastníkom Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií skupiny VINCI.
• Náležite beriem do úvahy, že okrem prípadu predčasného uvoľnenia (ako je popísané v Informačnej brožúre) bude moja investícia zablokovaná na 
3-ročné obdobie.
• VINCI na požiadanie sprístupní nariadenia Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií skupiny VINCI a fondov FCPE, na ktoré sa odkazuje 
na prednej strane tohto formulára.
• Akcie VINCI sú kótované na burze Euronext. Hodnota mojej investície závisí od hodnoty akcií VINCI, pričom môže tak stúpať, ako aj klesať. VINCI  
na stránke www.vinci.com sprístupňuje svoje document de rélérence (ročnú  správu) a iné dokumenty obsahujúce dôležité informácie o aktivitách, 
stratégii, manažmente a finančných výsledkoch VINCI, ako aj o rizikových faktoroch  súvisiacich s aktivitami skupiny VINCI. Potvrdzujem, že som mal k 
dispozícii tieto dokumenty.
• Zohľadňujem daňové konzekvencie, ktoré môžu vzniknúť na základe mojej účasti v Medzinárodnom pláne skupinového vlastníctva akcií, a preberám 
za ne plnú zodpovednosť. Potvrdzujem najmä to, že musím uhradiť svojmu zamestnávateľovi každú sumu, ktorú musel uhradiť vopred v mojom mene 
na účely dane alebo odvodov pre zdravotné/sociálne poistenie, ktoré sa na mňa vzťahujú. Môj zamestnávateľ je oprávnený zraziť z mojej mzdy takéto 
sumy alebo iné sumy, ktoré mu budem dlhovať a/alebo môže nariadiť predaj všetkých alebo časti mojich FCPE jednotiek alebo akcií a uspokojiť svoje 
pohľadávky z takýchto výnosov.
• Moje rozhodnutie o účasti/neúčasti v tejto ponuke je výhradne dobrovoľné a súkromné. Moje rozhodnutie nebude mať žiadny vplyv – kladný ani 
záporný – na môj pracovný pomer v skupine VINCI. Účasť v tejto ponuke je samostatná a nepredstavuje súčasť mojej pracovnej zmluvy, a nemám na jej 
základe žiadne práva ani nároky vo vzťahu k môjmu pracovnému pomeru ani následné výhody či nároky vrátane tých po jej ukončení.
• Beriem do úvahy, že na základe tohto dokumentu ani žiadneho iného materiálu distribuovaného alebo mne sprístupneného v spojitosti s touto 
ponukou alebo s Medzinárodným plánom skupinového vlastníctva akcií, nemám žiadne práva ani nároky vo vzťahu k budúcim ponukám.
• Moja investícia bude doplnená pridelením akcií, bez protiplnenia, zo strany VINCI. Podrobnosti sú uvedené v Informačnej brožúre.
• Potvrdzujem, že moje platby do Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií uskutočnené v roku 2017 neprekročia 25 % môjho ročného 
hrubého príjmu.
• Celkové množstvo dostupných akcií v rámci tejto ponuky je  8 956 491. Ak celková suma prihlášok prekročí počet akcií dostupných v rámci ponuky, 
výška mojej investície sa zníži. Znížená suma sa vypočíta nasledovne: 

(i) Individuálna prahová hodnota bude rovnaká ako priemerná prihláška vypočítaná na základe celkového počtu prihlášok. Prihlášky budú 
plne vybavené do výšky tejto prahovej hodnoty.  
(ii) Potom sa stanoví zvyšný počet akcií a vypočíta sa pomer zníženia, ktorý sa uplatní na zvyšné individuálne prihlášky.

Súhlasím so znížením výšky mojej investície v súlade s vyššie uvedeným. Sumy zodpovedajúce prihláškam, ktoré nemožno uspokojiť, dostanem 
vrátené až do výšky mojej investície alebo sa príslušne zníži suma určená na zrážanie. Platba prebehne v súlade s miestnymi predpismi.

 Beriem do úvahy, že ak neuhradím alebo neuhradím načas sumu svojej investície, táto prihláška môže byť zrušená bez 
upozornenia. V prípade, že bola moja prihláška spracovaná, beriem na vedomie, že mi vznikne záväzok uhradiť  sumu upisovacej 
ceny môjmu zamestnávateľovi. Beriem na vedomie a vyslovene súhlasím s tým, že môj zamestnávateľ môže odpredať/scudziť 
všetky moje jednotky FCPE a/alebo akcie bez predchádzajúceho upozornenia a výnosy použiť na úhradu sumy uvedenej na mojej 
prihláške. Ak výnosy z predaja nebudú dostatočné na pokrytie sumy uvedenej vyššie, príslušnú čiastku budem dlhovať svojmu 
zamestnávateľovi. Ďalej si môj zamestnávateľ vyhradzuje právo uplatniť si nárok voči mne na zaplatenie neuhradených súm.

Táto prihláška sa riadi ustanoveniami francúzskeho zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, súboroch údajov a slobodách jednotlivcov. Aj v zmysle § 11 
slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov som bol/a informovaný/-á a výslovne súhlasím, že informácie (vrátane 
mojich osobných údajov) uvedené v tomto formulári vrátane, nie však výlučne, údajov o mojom krstnom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého 
pobytu a štátnom občianstve ID číslo v skupine Vinci, telefónnom čísle a emailovej adrese použije zamestnávateľ alebo akákoľvek iná spoločnosť patriaca do skupiny VINCI 
na počítačové spracovanie údajov. Aj v zmysle § 11 slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov potvrdzujem, že som 
pred samotným zberom dotknutých osobných údajov udelil svoj výslovný súhlas s ich zberom a spracovaním a beriem do úvahy, že informácie uvedené v tomto formulári 
(vrátane mojich osobných údajov) sa smú použiť výhradne na správu Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií skupiny VINCI a na splnenie požiadaviek 
uvedených v právnych predpisoch. Tieto údaje sa smú odovzdávať/previesť akejkoľvek osobe zapojenej do správy Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií 
skupiny VINCI. Najmä povoľujem prevod svojich osobných údajov týmto osobám vo Francúzsku. Tieto údaje budú uchované na čas potrebný na spracovanie prihlášok do 
ponuky akcií VINCI a všetkých súvisiacich transakcií, ako aj na správu aktív držaných v rámci Medzinárodného plánu skupinového vlastníctva akcií skupiny VINCI. Môžem 
si uplatniť svoje právo na prístup a upraviť svoje osobné údaje tak, že budem kontaktovať oddelenie ľudských zdrojov svojho zamestnávateľa a beriem na vedomie, že tento 
súhlas so spracovaním mojich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to tak, že budem kontaktovať oddelenie ľudských zdrojov svojho zamestnávateľa. Tento 
súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Potvrdzujem, že mi boli pred podpisom tohto formulára a pred samotným zberom osobných údajov oznámené všetky informácie podľa 
§ 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. ) a že som bol poučený/á o svojich právach v zmysle § 28 tohto zákona.
� Beriem na vedomie, že táto ponuka nie je k dispozícii pre rezidentov Spojených štátov amerických a vyhlasujem, že nie som rezidentom Spojených štátov 
amerických. Beriem na vedomie, že ďalšie informácie o tomto obmedzení sú k dispozícii v predpisoch FCPE a na webovej stránke spoločnosti správcu a to 
www.amundi.com.


