
Daugiau informacijos surasite svetainėje  
castor.vinci.com arba susisiekite su savo įmonės  
personalo skyriaus arba finansų sk. atstovu.
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   Norėdami atsiimti savo santaupas:
Apsilankykite svetainėje castor.vinci.com arba susisiekite su 
savo personalo skyriumi arba buhalterija.

  Per 3 metus nuo akcijų įsigijimo dienos, kuri 
planuo-jama 2021 m. liepos 5 d. (t. y. iki 2024 m. 
liepos 4 d.)

Savo investicijos atsiimti negalėsite. Tačiau tam tikrais atvejais, 
tokiais kaip mirties, neįgalumo ir darbo sutarties nutraukimo 
(išėjimo į pensiją, atsistatydinimo, atleidimo iš darbo ir 
pan.) atvejais, taip pat jei jūsų darbdavys neteks į programą 
įtrauktos bendrovės statuso dėl to, kad VINCI neteko tam 
tikrų tos bendrovės kapitalo dalių ar kontrolės, santaupas 
galėsite atsiimti anksčiau laiko.
Primename, kad šiais atvejais galioja specialios taisyklės dėl 
nemokamų akcijų suteikimo (žr. p. 3. ir CASTOR INTERNATIONAL 
programos nuostatus).

  Po 3 metų: t. y. nuo 2024 m. liepos 5 d. 
Savo santaupas galėsite atsiimti, tuo pačiu metu 
nemokamai ir galutinai įgydami papildomų VINCI 
akcijų, jei vis dar būsite Grupės darbuotojas ir būsite 
išlaikę visą savo pradinę investiciją.
Tokiu atveju galėsite VINCI akcijas ir toliau laikyti 
CASTOR INTERNATIONAL FCPE (darbuotojų akcijų 
valdymo fonde), arba bet kuriuo metu parduoti dalį arba 
visas akcijas.

  Jūsų santaupų vertė priklausys nuo VINCI akcijų 
kurso

Savo santaupų vertę galite pasitikrinti bet kuriuo metu 
svetainėje castor.vinci.com arba gautame sąskaitos išraše.

Kada ir kokiomis sąlygomis galima atsiimti   
savo santaupas?

Kaip dalyvauti?
   Kas gali dalyvauti? Visi darbuotojai, pasirašę darbo 

sutartį su kuria nors iš VINCI grupės įmonių, kuri yra 
Tarptautinio grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programos 
narė ir akcijų įsigijimo metu toje bendrovėje yra išdirbę bent 
6 mėnesius (nebūtinai iš eilės) per pastaruosius 12 mėnesių. 
Šis pasiūlymas negalioja JAV gyventojams. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žr. fondo nuostatus ir CASTOR 
INTERNATIONAL RELAIS 2021 programos investuotojui skirtą 
pagrindinį aiškinamąjį dokumentą.

   Kaip? 
• Užpildant popierinę akcijų pasirašymo formą ir perduo-

dant ją CASTOR kontaktiniam asmeniui Jūsų įmonėje,
• arba užpildant akcijų įsigijimo formą svetainėje:  

castor.vinci.com

Abiem atvejais mokėjimą už įsigyjamas akcijas patvirtinantis 
dokumentas turi būti pateiktas CASTOR kontaktiniam asmeniui 
Jūsų įmonėje, kad būtų patvirtintas Jūsų akcijų pasirašymo 
sandoris.

   Kiek? Mažiausia įmoka yra 
vienos VINCI akcijos įsigijimo kaina. 
Didžiausia įmoka negali viršyti 25 % 
Jūsų metinio 2021 m. atlyginimo 
neatskaičius mokesčių.

   Kokia kaina? Įsigijimo kainą nustato Direktorių 
Valdybos tinkamai įgaliotas pirmininkas ir generalinis 
direktorius. Numatyta šią kainą nustatyti 2021-05-17 ir 
ji bus lygi vidutinei akcijų kainai, kuri galiojo paskutines 
20 dienų biržoje iki akcijų įsigijimo laikotarpio pradžios.

   Kada? Pasiūlymas galios ribotą laiką. Akcijų įsigijimo 
laikotarpis truks nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d. 
imtinai*. Akcijų įsigijimo (pasirašymo) formos, grąžintos kitu 
nei aukščiau nurodytu laikotarpiu, nebus laikomos  
galiojančiomis. Internetu bus galima įsigyti akcijas iki 2021 m. 
birželio 4 d. 23.59 val. Paryžiaus laiku.

* Priklausys nuo Direktorių Valdybos įgalioto pirmininko ir generalinio direktoriaus sprendimo.

Dėmesio: atkreipiame potencialių akcininkų dėmesį į tai, kad į akcijas investuojami savitarpio fondo investiciniai vienetai kelia kapitalo praradimo 
riziką ir kad investicijų vertė gali didėti arba mažėti dėl vidinių ar išorinių savitarpio fondo veiksnių.
Šis dokumentas nėra sutartinis įsipareigojimas. Jis tik papildo CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 FCPE (tarpinio darbuotojų akcijų valdymo 
fondo) ir CASTOR INTERNATIONAL FCPE (darbuotojų akcijų valdymo fondo) pagrindinius aiškinamuosius dokumentus investuotojams (DICI), 
kuriuos patvirtino Prancūzijos finansų rinkų tarnyba (AMF), bei Tarptautinės grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programos nuostatus. Šiuos 
dokumentus galite surasti svetainėje castor.vinci.com. Visos šiame dokumente nurodytos datos gali keistis dėl įvykių, susijusių su tinkamu 
programos įgyvendinimu. VINCI pasilieka teisę panaikinti šią programą  bet kuriuo metu.

Nemokamų
akcijų

skyrimas*

* Jei buvo sumokėta pradinė investicija (sąlygas žr. pačiame tekste)

Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.

Investuokite  
į VINCI !

RELAIS 2021

Su tarpiniu fondu  
CASTOR  
INTERNATIONAL

https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
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  MSCI World Large Cap  (reinvestuotus dividendus)

2021 m. CASTOR INTERNATIONAL 
leidime Kolumbija ir Vengrija buvo 
įtrauktos į valstybių, kurioms taikoma  
ši programa, sąrašą. Jį nuo šiol sudaro  
41 valstybė.

Bendras dalijimasis mūsų veiklos 
rezultatais yra pagrindinis Grupės 
įsipareigojimas pagal šią programą,  
kuria 2021 m. galės pasinaudoti apie 
85 % darbuotojų už Prancūzijos ribų.
Įsigydami VINCI akcijas per savitarpio 
fondą CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 
2021 investuosite į Grupę ir prisidėsite 
prie jos sėkmės ilgalaikėje perspektyvoje.

Noriu paprašyti Jūsų atidžiai perskaityti 
šį lankstinuką ir su šia programa 
susijusius dokumentus, kad pilnai 
susipažintumėte su teikiama informacija 
ir patarimais. Tikiuosi, kad dar kartą  
kuo daugiau darbuotojų dalyvaus šioje 
programoje, kuri yra specialiai sukurta 
jums ir skatina mūsų dalijimosi pelnu 
kultūrą. 

NEMOKAMŲ 

AKCIJŲ

SKYRIMAS

VINCI–įmonių grupė, 
stiprinanti  žmonių gerovę       
ir besirūpinanti planeta

CASTOR

Investicijų, statybų veiklos, taip pat 
pastatų ir infrastruktūros veiklos vykdy-
toja, veikianti daugiau nei šimte šalių, 
VINCI yra reikšminga miestų ir teritorijų 
pertvarkymo dalyvė. Aplinkosauga, gera 
kaimynystė, judumas: susidūrusi su ak-
tualiais šiuolaikiniais iššūkiais, Grupė 

siekia savo veiksmais ir veikla naudingai 
prisidėti prie tvarios kasdienybės. Pasi-
telkdama 218 000 bendradarbius, kurie 
pritaria globalių rezultatų vizijai, VINCI 
taip siekia sukurti tvaresnį pasaulį 
būnant visuomenei naudingu partneriu.

Šiandien daugiau kaip 160 000 esamų 
ir buvusių darbuotojų yra VINCI grupės 
akcininkai, besinaudojantys CASTOR 
programomis. Visi kartu jie yra laikomi 
pagrindiniu grupės akcininku.
Kaip ir kasmet nuo 2012 m., taip pat 
atsižvelgiant į 2021 m. plėtrą, VINCI dau-
gumai savo darbuotojų siūlo tapti Grupės 
akcininkais išskirtinėmis sąlygomis per 
savitarpio fondą. 

Programa CASTOR INTERNATIONAL 
2021 skirta daugiau kaip 90 000 darbu-
otojų 41-oje šalyje, kurias VINCI laiko 
pagrindinėmis savo plėtros strategijoje.

Pasirinkdami šį pasiūlymą, po 3 metų 
galėsite gauti iki 80 nemokamų akcijų 
(žr. lentelę tolesniame puslapyje) 
ir tokiu būdu investuoti santaupas 
trumpam laikotarpiui.
 
 

VINCI akcijos kainos pokytis nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (eurais),
palyginus su didžiausių statybos sektoriaus įmonių Europoje akcijų indeksu (Euro STOXX Const & Mat)
ir pasaulio biržose kotiruojamų didžiausių įmonių akcijų kaina (MSCI World Large Cap).

Įsigijus Iki (1) ekvivalento Jūsų įmonė jums skirs vertės akcijų (2) Iš viso gali būti iki (2) 

1–10 akcijų 2 nemokamos akcijos už
1 pasirinktos akcijos ekvivalentą nuo 1-osios

20 nemokamų akcijų
(10 akcijų x 2) 

11–40 akcijų
(10 akcijų + 30 akcijų)

1 nemokama akcija už
1 pasirinktos akcijos ekvivalentą nuo 11-osios

50 nemokamų akcijų 
(10 akcijų x 2) + (30 akcijų x 1) 

41–100 akcijų
(10 akcijų + 30 akcijų + 60 akcijų) 

1 nemokama akcija už 
2 pasirinktų akcijų ekvivalentą nuo 41-osios

80 nemokamų akcijų 
(10 akcijų x 2) + (30 akcijų x 1) + (60 akcijų x 1/2)

Skaičiuojant laikomasi šių nuostatų: 
(1) Formulėje taikomas pasirašytų akcijų skaičius yra jūsų pradinės investicijos dydis, padalintas iš VINCI akcijos pasirašymo kainos, suapvalintos iki mažesnio sveikojo skaičiaus.
(2) Suteikiamas nemokamų akcijų skaičius yra suapvalinamas iki mažesnio sveikojo skaičiaus.

Pasinaudokite išskirtinėmis sąlygomis!

   Įmonės finansinis indėlis, suteikiant iki 80 nemokamų VINCI akcijų
Atsižvelgdama į Jūsų skiriamą investiciją santaupoms, VINCI suteiks nemokamų akcijų, 
kurių skaičius priklausys nuo Jūsų įsigyjamų akcijų skaičiaus. Pagal šiuo metu galiojančią 
taisyklę labiausiai skatinami smulkūs investuotojai: už 10 pirmųjų įsigytų akcijų ekvivalentą 
skiriama 20 nemokamų akcijų.

CASTOR INTERNATIONAL 2021 programa suteikia Jums galimybę investuoti 
santaupas 3 metų laikotarpiui, su papildomomis naudomis:

Dėmesio: pasirašydami, įgysite teisę į nemokamas akcijas, jeigu  dirbsite 2021 m. liepos 5 d. Nemokamos akcijos galutinai bus 
skirtos su sąlyga, kad VINCI grupės darbuotoju išbūsite 3 metus, t. y. iki 2024 m. liepos 5 d. Tačiau šiuo laikotarpiu yra taikomos 
tam tikros taisyklės, susijusios su teisių į nemokamas akcijas, skyrimu:

Visi terminai ir sąlygos, susijusios su teisių į nemokamas akcijas suteikimu yra įvardinti CASTOR INTERNATIONAL programos 
nuostatuose. Prašome juos įdėmiai perskaityti.

Įvykiai, kurie įvyksta 3 metų investicijų iššaldymo/užrakinimo laikotarpiu Teisių į nemokamas akcijas tvarkymas

• Gavėjo mirtis ar neįgalumas
• Išėjimas į pensiją ar atleidimas iš darbo (išskyrus atvejį dėl darbuotojo kaltės)
• Jūsų įmonės pasitraukimas iš įmonių, įtrauktų į šią programą, sąrašo*
• Darbdavio ir šalies,kurioje esate pasirašę sutartį,  pakeitimas VINCI grupėje

Jūsų darbdavys perveda Jums premiją, kurios dydis yra lygus iš pradžių 
suteiktam nemokamų akcijų skaičiui, padaugintam iš vienos VINCI 
akcijos pasirašymo kainos eurais pagal CASTOR INTERNATIONAL 
2021 pasiūlymą. Šalyse už euro zonos ribų bus taikomas valiutos keit-
imo kursas, galiojantis Jūsų paskutinę darbo dieną
Tačiau Jums nebus skiriamos nemokamos akcijos.

• Atsistatydinimas arba atleidimas iš darbo dėl darbuotojo kaltės Jūs iš karto ir galutinai netenkate teisės į nemokamas akcijas. Neskiriama 
jokia finansinė kompensacija.

•  Pateikėte prašymą anksčiau laiko išimti santaupas (pasibaigus jūsų 
terminuotai darbo sutarčiai)

Jūs iš karto ir galutinai netenkate teisės į nemokamas akcijas. Neskiriama 
jokia finansinė kompensacija.

* Teisių suteikimo sąlygos yra nurodytos VINCI tarptautiniame grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programoje.

   VINCI mokami dividendai
Jūs įgysite teises į VINCI mokamus dividendus, kai bus priimtas sprendimas juos išmokėti, 
nuo tos dienos, kai pasirašysite sutartį dėl investicijų į akcijas per (FCTP) (darbuotojų 
akcijų valdymo fondą), taip pat už nemokamas akcijas, kai jos bus galutinai Jums skirtos. 
Dividendai, mokami už akcijas, turimas per darbuotojų akcijų valdymo fondą CASTOR 
INTERNATIONAL, yra automatiškai investuojami į fondą ir padidina jūsų turimų akcijų kiekį.

   Išlaidos, kurias apmoka jūsų įmonė
Kaip darbuotojui jums nereikės mokėti nei sąskaitos tvarkymo, nei prisijungimo mokesčių.

Už gaunamas šias naudas jūs sutinkate:
		 3 metus laikyti santaupas be galimybės jas išimti (išskyrus jų išėmimą anksčiau 

termino, kaip nurodyta tolesniame puslapyje);
		 prisiimti riziką, susijusią su investicijomis į akcijas bei turimo kapitalo augimu 

arba mažėjimu.

TERMINŲ PAAIŠKINIMAS
Akcija – nuosavybės priemonė, atitinkanti tam tikrą bendrovės kapitalo dalį. Tai reiškia, kad asmeniui turint kokios nors 
bendrovės akcijų, jam priklauso tam tikra šios bendrovės dalis.
Nemokama akcija – akcija, suteikiama gavėjui nemokamai, nereikalaujant sumokėti jos kainos tą dieną, kurią jis tampa 
šios akcijos savininku.
Dividendas – akcininkams išmokama įmonės pajamų dalis.
Įmonės savitarpio fondas (FCPE) arba fondas – į tam tikras dalis padalintų vertybinių popierių, skirtų vienos ar kelių 
įmonių samdomiems darbuotojams, bendra nuosavybė. Investuojant į darbuotojų akcijų valdymo fondą tampama šio fondo 
„investicinių vienetų savininku“.
Pasirašymo kaina – apskaičiuojama kaip 20 akcijų biržos kursų iki įsigijimo  pradžios vidurkis, t. y. pagal apimtį apskaičiuotas 
vidutinis akcijų kursas.

Operacijos mechanizmas – tarpinis fondas
VINCI akcijos, įsigytos darbuotojams mokant įmokas per tarpinį darbuotojų akcijų valdymo fondą CASTOR INTERNATIONAL 
RELAIS 2021, kuris vėliau bus įtrauktas į esamą CASTOR INTERNATIONAL fondą, gavus Stebėtojų tarybos ir Prancūzijos 
finansų rinkų tarnybos (AMF) patvirtinimą.  Vadovaujantis šiuo pasiūlymu jūs įgysite tarpinio darbuotojų akcijų valdymo fondo 
investicinius vienetus. Sujungus fondus turėsite CASTOR INTERNATIONAL fondo investicinius vienetus.

VINCI akcija  Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

10,99 % 8,91 % 11,32 %

Vidutinis metinis akcijų kursas nuo 2011-01-01 iki 2020-12-31  
(apskaičiuota eurais įtraukiant perinvestuotus dividendus)

Svarbu: akcijų kainų pokyčio istorija nedaro įtakos būsimai kainai.

VINCI akcijos kainos pokytis kasdien atnaujinamas 
svetainėje castor.vinci.com

VINCI 2020 m.:

Apie 43,2 mlrd. eurų apyvarta

270 555 projektų per metus

218 000 darbuotojų pasaulyje, iš kurių 
117 000 ne Prancūzijoje

Xavier Huillard
Įžanga

https://castor.vinci.com
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2021 m. CASTOR INTERNATIONAL 
leidime Kolumbija ir Vengrija buvo 
įtrauktos į valstybių, kurioms taikoma  
ši programa, sąrašą. Jį nuo šiol sudaro  
41 valstybė.

Bendras dalijimasis mūsų veiklos 
rezultatais yra pagrindinis Grupės 
įsipareigojimas pagal šią programą,  
kuria 2021 m. galės pasinaudoti apie 
85 % darbuotojų už Prancūzijos ribų.
Įsigydami VINCI akcijas per savitarpio 
fondą CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 
2021 investuosite į Grupę ir prisidėsite 
prie jos sėkmės ilgalaikėje perspektyvoje.

Noriu paprašyti Jūsų atidžiai perskaityti 
šį lankstinuką ir su šia programa 
susijusius dokumentus, kad pilnai 
susipažintumėte su teikiama informacija 
ir patarimais. Tikiuosi, kad dar kartą  
kuo daugiau darbuotojų dalyvaus šioje 
programoje, kuri yra specialiai sukurta 
jums ir skatina mūsų dalijimosi pelnu 
kultūrą. 

NEMOKAMŲ 

AKCIJŲ

SKYRIMAS

VINCI–įmonių grupė, 
stiprinanti  žmonių gerovę       
ir besirūpinanti planeta

CASTOR

Investicijų, statybų veiklos, taip pat 
pastatų ir infrastruktūros veiklos vykdy-
toja, veikianti daugiau nei šimte šalių, 
VINCI yra reikšminga miestų ir teritorijų 
pertvarkymo dalyvė. Aplinkosauga, gera 
kaimynystė, judumas: susidūrusi su ak-
tualiais šiuolaikiniais iššūkiais, Grupė 

siekia savo veiksmais ir veikla naudingai 
prisidėti prie tvarios kasdienybės. Pasi-
telkdama 218 000 bendradarbius, kurie 
pritaria globalių rezultatų vizijai, VINCI 
taip siekia sukurti tvaresnį pasaulį 
būnant visuomenei naudingu partneriu.

Šiandien daugiau kaip 160 000 esamų 
ir buvusių darbuotojų yra VINCI grupės 
akcininkai, besinaudojantys CASTOR 
programomis. Visi kartu jie yra laikomi 
pagrindiniu grupės akcininku.
Kaip ir kasmet nuo 2012 m., taip pat 
atsižvelgiant į 2021 m. plėtrą, VINCI dau-
gumai savo darbuotojų siūlo tapti Grupės 
akcininkais išskirtinėmis sąlygomis per 
savitarpio fondą. 

Programa CASTOR INTERNATIONAL 
2021 skirta daugiau kaip 90 000 darbu-
otojų 41-oje šalyje, kurias VINCI laiko 
pagrindinėmis savo plėtros strategijoje.

Pasirinkdami šį pasiūlymą, po 3 metų 
galėsite gauti iki 80 nemokamų akcijų 
(žr. lentelę tolesniame puslapyje) 
ir tokiu būdu investuoti santaupas 
trumpam laikotarpiui.
 
 

VINCI akcijos kainos pokytis nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (eurais),
palyginus su didžiausių statybos sektoriaus įmonių Europoje akcijų indeksu (Euro STOXX Const & Mat)
ir pasaulio biržose kotiruojamų didžiausių įmonių akcijų kaina (MSCI World Large Cap).

Įsigijus Iki (1) ekvivalento Jūsų įmonė jums skirs vertės akcijų (2) Iš viso gali būti iki (2) 

1–10 akcijų 2 nemokamos akcijos už
1 pasirinktos akcijos ekvivalentą nuo 1-osios

20 nemokamų akcijų
(10 akcijų x 2) 

11–40 akcijų
(10 akcijų + 30 akcijų)

1 nemokama akcija už
1 pasirinktos akcijos ekvivalentą nuo 11-osios

50 nemokamų akcijų 
(10 akcijų x 2) + (30 akcijų x 1) 

41–100 akcijų
(10 akcijų + 30 akcijų + 60 akcijų) 

1 nemokama akcija už 
2 pasirinktų akcijų ekvivalentą nuo 41-osios

80 nemokamų akcijų 
(10 akcijų x 2) + (30 akcijų x 1) + (60 akcijų x 1/2)

Skaičiuojant laikomasi šių nuostatų: 
(1) Formulėje taikomas pasirašytų akcijų skaičius yra jūsų pradinės investicijos dydis, padalintas iš VINCI akcijos pasirašymo kainos, suapvalintos iki mažesnio sveikojo skaičiaus.
(2) Suteikiamas nemokamų akcijų skaičius yra suapvalinamas iki mažesnio sveikojo skaičiaus.

Pasinaudokite išskirtinėmis sąlygomis!

   Įmonės finansinis indėlis, suteikiant iki 80 nemokamų VINCI akcijų
Atsižvelgdama į Jūsų skiriamą investiciją santaupoms, VINCI suteiks nemokamų akcijų, 
kurių skaičius priklausys nuo Jūsų įsigyjamų akcijų skaičiaus. Pagal šiuo metu galiojančią 
taisyklę labiausiai skatinami smulkūs investuotojai: už 10 pirmųjų įsigytų akcijų ekvivalentą 
skiriama 20 nemokamų akcijų.

CASTOR INTERNATIONAL 2021 programa suteikia Jums galimybę investuoti 
santaupas 3 metų laikotarpiui, su papildomomis naudomis:

Dėmesio: pasirašydami, įgysite teisę į nemokamas akcijas, jeigu  dirbsite 2021 m. liepos 5 d. Nemokamos akcijos galutinai bus 
skirtos su sąlyga, kad VINCI grupės darbuotoju išbūsite 3 metus, t. y. iki 2024 m. liepos 5 d. Tačiau šiuo laikotarpiu yra taikomos 
tam tikros taisyklės, susijusios su teisių į nemokamas akcijas, skyrimu:

Visi terminai ir sąlygos, susijusios su teisių į nemokamas akcijas suteikimu yra įvardinti CASTOR INTERNATIONAL programos 
nuostatuose. Prašome juos įdėmiai perskaityti.

Įvykiai, kurie įvyksta 3 metų investicijų iššaldymo/užrakinimo laikotarpiu Teisių į nemokamas akcijas tvarkymas

• Gavėjo mirtis ar neįgalumas
• Išėjimas į pensiją ar atleidimas iš darbo (išskyrus atvejį dėl darbuotojo kaltės)
• Jūsų įmonės pasitraukimas iš įmonių, įtrauktų į šią programą, sąrašo*
• Darbdavio ir šalies,kurioje esate pasirašę sutartį,  pakeitimas VINCI grupėje

Jūsų darbdavys perveda Jums premiją, kurios dydis yra lygus iš pradžių 
suteiktam nemokamų akcijų skaičiui, padaugintam iš vienos VINCI 
akcijos pasirašymo kainos eurais pagal CASTOR INTERNATIONAL 
2021 pasiūlymą. Šalyse už euro zonos ribų bus taikomas valiutos keit-
imo kursas, galiojantis Jūsų paskutinę darbo dieną
Tačiau Jums nebus skiriamos nemokamos akcijos.

• Atsistatydinimas arba atleidimas iš darbo dėl darbuotojo kaltės Jūs iš karto ir galutinai netenkate teisės į nemokamas akcijas. Neskiriama 
jokia finansinė kompensacija.

•  Pateikėte prašymą anksčiau laiko išimti santaupas (pasibaigus jūsų 
terminuotai darbo sutarčiai)

Jūs iš karto ir galutinai netenkate teisės į nemokamas akcijas. Neskiriama 
jokia finansinė kompensacija.

* Teisių suteikimo sąlygos yra nurodytos VINCI tarptautiniame grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programoje.

   VINCI mokami dividendai
Jūs įgysite teises į VINCI mokamus dividendus, kai bus priimtas sprendimas juos išmokėti, 
nuo tos dienos, kai pasirašysite sutartį dėl investicijų į akcijas per (FCTP) (darbuotojų 
akcijų valdymo fondą), taip pat už nemokamas akcijas, kai jos bus galutinai Jums skirtos. 
Dividendai, mokami už akcijas, turimas per darbuotojų akcijų valdymo fondą CASTOR 
INTERNATIONAL, yra automatiškai investuojami į fondą ir padidina jūsų turimų akcijų kiekį.

   Išlaidos, kurias apmoka jūsų įmonė
Kaip darbuotojui jums nereikės mokėti nei sąskaitos tvarkymo, nei prisijungimo mokesčių.

Už gaunamas šias naudas jūs sutinkate:
		 3 metus laikyti santaupas be galimybės jas išimti (išskyrus jų išėmimą anksčiau 

termino, kaip nurodyta tolesniame puslapyje);
		 prisiimti riziką, susijusią su investicijomis į akcijas bei turimo kapitalo augimu 

arba mažėjimu.

TERMINŲ PAAIŠKINIMAS
Akcija – nuosavybės priemonė, atitinkanti tam tikrą bendrovės kapitalo dalį. Tai reiškia, kad asmeniui turint kokios nors 
bendrovės akcijų, jam priklauso tam tikra šios bendrovės dalis.
Nemokama akcija – akcija, suteikiama gavėjui nemokamai, nereikalaujant sumokėti jos kainos tą dieną, kurią jis tampa 
šios akcijos savininku.
Dividendas – akcininkams išmokama įmonės pajamų dalis.
Įmonės savitarpio fondas (FCPE) arba fondas – į tam tikras dalis padalintų vertybinių popierių, skirtų vienos ar kelių 
įmonių samdomiems darbuotojams, bendra nuosavybė. Investuojant į darbuotojų akcijų valdymo fondą tampama šio fondo 
„investicinių vienetų savininku“.
Pasirašymo kaina – apskaičiuojama kaip 20 akcijų biržos kursų iki įsigijimo  pradžios vidurkis, t. y. pagal apimtį apskaičiuotas 
vidutinis akcijų kursas.

Operacijos mechanizmas – tarpinis fondas
VINCI akcijos, įsigytos darbuotojams mokant įmokas per tarpinį darbuotojų akcijų valdymo fondą CASTOR INTERNATIONAL 
RELAIS 2021, kuris vėliau bus įtrauktas į esamą CASTOR INTERNATIONAL fondą, gavus Stebėtojų tarybos ir Prancūzijos 
finansų rinkų tarnybos (AMF) patvirtinimą.  Vadovaujantis šiuo pasiūlymu jūs įgysite tarpinio darbuotojų akcijų valdymo fondo 
investicinius vienetus. Sujungus fondus turėsite CASTOR INTERNATIONAL fondo investicinius vienetus.

VINCI akcija  Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

10,99 % 8,91 % 11,32 %

Vidutinis metinis akcijų kursas nuo 2011-01-01 iki 2020-12-31  
(apskaičiuota eurais įtraukiant perinvestuotus dividendus)

Svarbu: akcijų kainų pokyčio istorija nedaro įtakos būsimai kainai.

VINCI akcijos kainos pokytis kasdien atnaujinamas 
svetainėje castor.vinci.com

VINCI 2020 m.:

Apie 43,2 mlrd. eurų apyvarta

270 555 projektų per metus

218 000 darbuotojų pasaulyje, iš kurių 
117 000 ne Prancūzijoje

Xavier Huillard
Įžanga

https://castor.vinci.com


Daugiau informacijos surasite svetainėje  
castor.vinci.com arba susisiekite su savo įmonės  
personalo skyriaus arba finansų sk. atstovu.
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   Norėdami atsiimti savo santaupas:
Apsilankykite svetainėje castor.vinci.com arba susisiekite su 
savo personalo skyriumi arba buhalterija.

  Per 3 metus nuo akcijų įsigijimo dienos, kuri 
planuo-jama 2021 m. liepos 5 d. (t. y. iki 2024 m. 
liepos 4 d.)

Savo investicijos atsiimti negalėsite. Tačiau tam tikrais atvejais, 
tokiais kaip mirties, neįgalumo ir darbo sutarties nutraukimo 
(išėjimo į pensiją, atsistatydinimo, atleidimo iš darbo ir 
pan.) atvejais, taip pat jei jūsų darbdavys neteks į programą 
įtrauktos bendrovės statuso dėl to, kad VINCI neteko tam 
tikrų tos bendrovės kapitalo dalių ar kontrolės, santaupas 
galėsite atsiimti anksčiau laiko.
Primename, kad šiais atvejais galioja specialios taisyklės dėl 
nemokamų akcijų suteikimo (žr. p. 3. ir CASTOR INTERNATIONAL 
programos nuostatus).

  Po 3 metų: t. y. nuo 2024 m. liepos 5 d. 
Savo santaupas galėsite atsiimti, tuo pačiu metu 
nemokamai ir galutinai įgydami papildomų VINCI 
akcijų, jei vis dar būsite Grupės darbuotojas ir būsite 
išlaikę visą savo pradinę investiciją.
Tokiu atveju galėsite VINCI akcijas ir toliau laikyti 
CASTOR INTERNATIONAL FCPE (darbuotojų akcijų 
valdymo fonde), arba bet kuriuo metu parduoti dalį arba 
visas akcijas.

  Jūsų santaupų vertė priklausys nuo VINCI akcijų 
kurso

Savo santaupų vertę galite pasitikrinti bet kuriuo metu 
svetainėje castor.vinci.com arba gautame sąskaitos išraše.

Kada ir kokiomis sąlygomis galima atsiimti   
savo santaupas?

Kaip dalyvauti?
   Kas gali dalyvauti? Visi darbuotojai, pasirašę darbo 

sutartį su kuria nors iš VINCI grupės įmonių, kuri yra 
Tarptautinio grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programos 
narė ir akcijų įsigijimo metu toje bendrovėje yra išdirbę bent 
6 mėnesius (nebūtinai iš eilės) per pastaruosius 12 mėnesių. 
Šis pasiūlymas negalioja JAV gyventojams. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žr. fondo nuostatus ir CASTOR 
INTERNATIONAL RELAIS 2021 programos investuotojui skirtą 
pagrindinį aiškinamąjį dokumentą.

   Kaip? 
• Užpildant popierinę akcijų pasirašymo formą ir perduo-

dant ją CASTOR kontaktiniam asmeniui Jūsų įmonėje,
• arba užpildant akcijų įsigijimo formą svetainėje:  

castor.vinci.com

Abiem atvejais mokėjimą už įsigyjamas akcijas patvirtinantis 
dokumentas turi būti pateiktas CASTOR kontaktiniam asmeniui 
Jūsų įmonėje, kad būtų patvirtintas Jūsų akcijų pasirašymo 
sandoris.

   Kiek? Mažiausia įmoka yra 
vienos VINCI akcijos įsigijimo kaina. 
Didžiausia įmoka negali viršyti 25 % 
Jūsų metinio 2021 m. atlyginimo 
neatskaičius mokesčių.

   Kokia kaina? Įsigijimo kainą nustato Direktorių 
Valdybos tinkamai įgaliotas pirmininkas ir generalinis 
direktorius. Numatyta šią kainą nustatyti 2021-05-17 ir 
ji bus lygi vidutinei akcijų kainai, kuri galiojo paskutines 
20 dienų biržoje iki akcijų įsigijimo laikotarpio pradžios.

   Kada? Pasiūlymas galios ribotą laiką. Akcijų įsigijimo 
laikotarpis truks nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d. 
imtinai*. Akcijų įsigijimo (pasirašymo) formos, grąžintos kitu 
nei aukščiau nurodytu laikotarpiu, nebus laikomos  
galiojančiomis. Internetu bus galima įsigyti akcijas iki 2021 m. 
birželio 4 d. 23.59 val. Paryžiaus laiku.

* Priklausys nuo Direktorių Valdybos įgalioto pirmininko ir generalinio direktoriaus sprendimo.

Dėmesio: atkreipiame potencialių akcininkų dėmesį į tai, kad į akcijas investuojami savitarpio fondo investiciniai vienetai kelia kapitalo praradimo 
riziką ir kad investicijų vertė gali didėti arba mažėti dėl vidinių ar išorinių savitarpio fondo veiksnių.
Šis dokumentas nėra sutartinis įsipareigojimas. Jis tik papildo CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 FCPE (tarpinio darbuotojų akcijų valdymo 
fondo) ir CASTOR INTERNATIONAL FCPE (darbuotojų akcijų valdymo fondo) pagrindinius aiškinamuosius dokumentus investuotojams (DICI), 
kuriuos patvirtino Prancūzijos finansų rinkų tarnyba (AMF), bei Tarptautinės grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programos nuostatus. Šiuos 
dokumentus galite surasti svetainėje castor.vinci.com. Visos šiame dokumente nurodytos datos gali keistis dėl įvykių, susijusių su tinkamu 
programos įgyvendinimu. VINCI pasilieka teisę panaikinti šią programą  bet kuriuo metu.

Nemokamų
akcijų

skyrimas*

* Jei buvo sumokėta pradinė investicija (sąlygas žr. pačiame tekste)

Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.

Investuokite  
į VINCI !

RELAIS 2021

Su tarpiniu fondu  
CASTOR  
INTERNATIONAL

https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
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Daugiau informacijos surasite svetainėje  
castor.vinci.com arba susisiekite su savo įmonės  
personalo skyriaus arba finansų sk. atstovu.
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  Norėdami atsiimti savo santaupas:
Apsilankykite svetainėje castor.vinci.com arba susisiekite su 
savo personalo skyriumi arba buhalterija.

  Per 3 metus nuo akcijų įsigijimo dienos, kuri 
planuo-jama 2021 m. liepos 5 d. (t. y. iki 2024 m. 
liepos 4 d.)

Savo investicijos atsiimti negalėsite. Tačiau tam tikrais atvejais, 
tokiais kaip mirties, neįgalumo ir darbo sutarties nutraukimo 
(išėjimo į pensiją, atsistatydinimo, atleidimo iš darbo ir 
pan.) atvejais, taip pat jei jūsų darbdavys neteks į programą 
įtrauktos bendrovės statuso dėl to, kad VINCI neteko tam 
tikrų tos bendrovės kapitalo dalių ar kontrolės, santaupas 
galėsite atsiimti anksčiau laiko.
Primename, kad šiais atvejais galioja specialios taisyklės dėl 
nemokamų akcijų suteikimo (žr. p. 3. ir CASTOR INTERNATIONAL 
programos nuostatus).

  Po 3 metų: t. y. nuo 2024 m. liepos 5 d. 
Savo santaupas galėsite atsiimti, tuo pačiu metu 
nemokamai ir galutinai įgydami papildomų VINCI 
akcijų, jei vis dar būsite Grupės darbuotojas ir būsite 
išlaikę visą savo pradinę investiciją.
Tokiu atveju galėsite VINCI akcijas ir toliau laikyti 
CASTOR INTERNATIONAL FCPE (darbuotojų akcijų 
valdymo fonde), arba bet kuriuo metu parduoti dalį arba 
visas akcijas.

  Jūsų santaupų vertė priklausys nuo VINCI akcijų 
kurso

Savo santaupų vertę galite pasitikrinti bet kuriuo metu 
svetainėje castor.vinci.com arba gautame sąskaitos išraše.

Kada ir kokiomis sąlygomis galima atsiimti   
savo santaupas?

Kaip dalyvauti?
  Kas gali dalyvauti? Visi darbuotojai, pasirašę darbo 

sutartį su kuria nors iš VINCI grupės įmonių, kuri yra 
Tarptautinio grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programos 
narė ir akcijų įsigijimo metu toje bendrovėje yra išdirbę bent 
6 mėnesius (nebūtinai iš eilės) per pastaruosius 12 mėnesių. 
Šis pasiūlymas negalioja JAV gyventojams. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, žr. fondo nuostatus ir CASTOR 
INTERNATIONAL RELAIS 2021 programos investuotojui skirtą 
pagrindinį aiškinamąjį dokumentą.

  Kaip? 
• Užpildant popierinę akcijų pasirašymo formą ir perduo-

dant ją CASTOR kontaktiniam asmeniui Jūsų įmonėje,
• arba užpildant akcijų įsigijimo formą svetainėje:  

castor.vinci.com

Abiem atvejais mokėjimą už įsigyjamas akcijas patvirtinantis 
dokumentas turi būti pateiktas CASTOR kontaktiniam asmeniui 
Jūsų įmonėje, kad būtų patvirtintas Jūsų akcijų pasirašymo 
sandoris.

  Kiek? Mažiausia įmoka yra 
vienos VINCI akcijos įsigijimo kaina. 
Didžiausia įmoka negali viršyti 25 % 
Jūsų metinio 2021 m. atlyginimo 
neatskaičius mokesčių.

  Kokia kaina? Įsigijimo kainą nustato Direktorių 
Valdybos tinkamai įgaliotas pirmininkas ir generalinis 
direktorius. Numatyta šią kainą nustatyti 2021-05-17 ir 
ji bus lygi vidutinei akcijų kainai, kuri galiojo paskutines 
20 dienų biržoje iki akcijų įsigijimo laikotarpio pradžios.

  Kada? Pasiūlymas galios ribotą laiką. Akcijų įsigijimo 
laikotarpis truks nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d. 
imtinai*. Akcijų įsigijimo (pasirašymo) formos, grąžintos kitu 
nei aukščiau nurodytu laikotarpiu, nebus laikomos  
galiojančiomis. Internetu bus galima įsigyti akcijas iki 2021 m. 
birželio 4 d. 23.59 val. Paryžiaus laiku.

* Priklausys nuo Direktorių Valdybos įgalioto pirmininko ir generalinio direktoriaus sprendimo.

Dėmesio: atkreipiame potencialių akcininkų dėmesį į tai, kad į akcijas investuojami savitarpio fondo investiciniai vienetai kelia kapitalo praradimo 
riziką ir kad investicijų vertė gali didėti arba mažėti dėl vidinių ar išorinių savitarpio fondo veiksnių.
Šis dokumentas nėra sutartinis įsipareigojimas. Jis tik papildo CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 FCPE (tarpinio darbuotojų akcijų valdymo 
fondo) ir CASTOR INTERNATIONAL FCPE (darbuotojų akcijų valdymo fondo) pagrindinius aiškinamuosius dokumentus investuotojams (DICI), 
kuriuos patvirtino Prancūzijos finansų rinkų tarnyba (AMF), bei Tarptautinės grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programos nuostatus. Šiuos 
dokumentus galite surasti svetainėje castor.vinci.com. Visos šiame dokumente nurodytos datos gali keistis dėl įvykių, susijusių su tinkamu 
programos įgyvendinimu. VINCI pasilieka teisę panaikinti šią programą  bet kuriuo metu.

Nemokamų
akcijų

skyrimas
*

* Jei buvo sumokėta pradinė investicija (sąlygas žr. pačiame tekste)

Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.

Investuokite  
į VINCI !

RELAIS 2021

Su tarpiniu fondu  
CASTOR  
INTERNATIONAL
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  VINCI
  VINCI (reinvestuotus dividendus)
  Euro STOXX Const & Mat (reinvestuotus dividendus)
  MSCI World Large Cap  (reinvestuotus dividendus)

2021 m. CASTOR INTERNATIONAL 
leidime Kolumbija ir Vengrija buvo 
įtrauktos į valstybių, kurioms taikoma  
ši programa, sąrašą. Jį nuo šiol sudaro  
41 valstybė.

Bendras dalijimasis mūsų veiklos 
rezultatais yra pagrindinis Grupės 
įsipareigojimas pagal šią programą,  
kuria 2021 m. galės pasinaudoti apie 
85 % darbuotojų už Prancūzijos ribų.
Įsigydami VINCI akcijas per savitarpio 
fondą CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 
2021 investuosite į Grupę ir prisidėsite 
prie jos sėkmės ilgalaikėje perspektyvoje.

Noriu paprašyti Jūsų atidžiai perskaityti 
šį lankstinuką ir su šia programa 
susijusius dokumentus, kad pilnai 
susipažintumėte su teikiama informacija 
ir patarimais. Tikiuosi, kad dar kartą  
kuo daugiau darbuotojų dalyvaus šioje 
programoje, kuri yra specialiai sukurta 
jums ir skatina mūsų dalijimosi pelnu 
kultūrą. 

NEMOKAMŲ 

AKCIJŲ

SKYRIMAS

VINCI–įmonių grupė, 
stiprinanti  žmonių gerovę       
ir besirūpinanti planeta

CASTOR

Investicijų, statybų veiklos, taip pat 
pastatų ir infrastruktūros veiklos vykdy-
toja, veikianti daugiau nei šimte šalių, 
VINCI yra reikšminga miestų ir teritorijų 
pertvarkymo dalyvė. Aplinkosauga, gera 
kaimynystė, judumas: susidūrusi su ak-
tualiais šiuolaikiniais iššūkiais, Grupė 

siekia savo veiksmais ir veikla naudingai 
prisidėti prie tvarios kasdienybės. Pasi-
telkdama 218 000 bendradarbius, kurie 
pritaria globalių rezultatų vizijai, VINCI 
taip siekia sukurti tvaresnį pasaulį 
būnant visuomenei naudingu partneriu.

Šiandien daugiau kaip 160 000 esamų 
ir buvusių darbuotojų yra VINCI grupės 
akcininkai, besinaudojantys CASTOR 
programomis. Visi kartu jie yra laikomi 
pagrindiniu grupės akcininku.
Kaip ir kasmet nuo 2012 m., taip pat 
atsižvelgiant į 2021 m. plėtrą, VINCI dau-
gumai savo darbuotojų siūlo tapti Grupės 
akcininkais išskirtinėmis sąlygomis per 
savitarpio fondą. 

Programa CASTOR INTERNATIONAL 
2021 skirta daugiau kaip 90 000 darbu-
otojų 41-oje šalyje, kurias VINCI laiko 
pagrindinėmis savo plėtros strategijoje.

Pasirinkdami šį pasiūlymą, po 3 metų 
galėsite gauti iki 80 nemokamų akcijų 
(žr. lentelę tolesniame puslapyje) 
ir tokiu būdu investuoti santaupas 
trumpam laikotarpiui.
 
 

VINCI akcijos kainos pokytis nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (eurais),
palyginus su didžiausių statybos sektoriaus įmonių Europoje akcijų indeksu (Euro STOXX Const & Mat)
ir pasaulio biržose kotiruojamų didžiausių įmonių akcijų kaina (MSCI World Large Cap).

Įsigijus Iki (1) ekvivalento Jūsų įmonė jums skirs vertės akcijų (2) Iš viso gali būti iki (2) 

1–10 akcijų 2 nemokamos akcijos už
1 pasirinktos akcijos ekvivalentą nuo 1-osios

20 nemokamų akcijų
(10 akcijų x 2) 

11–40 akcijų
(10 akcijų + 30 akcijų)

1 nemokama akcija už
1 pasirinktos akcijos ekvivalentą nuo 11-osios

50 nemokamų akcijų 
(10 akcijų x 2) + (30 akcijų x 1) 

41–100 akcijų
(10 akcijų + 30 akcijų + 60 akcijų) 

1 nemokama akcija už 
2 pasirinktų akcijų ekvivalentą nuo 41-osios

80 nemokamų akcijų 
(10 akcijų x 2) + (30 akcijų x 1) + (60 akcijų x 1/2)

Skaičiuojant laikomasi šių nuostatų: 
(1) Formulėje taikomas pasirašytų akcijų skaičius yra jūsų pradinės investicijos dydis, padalintas iš VINCI akcijos pasirašymo kainos, suapvalintos iki mažesnio sveikojo skaičiaus.
(2) Suteikiamas nemokamų akcijų skaičius yra suapvalinamas iki mažesnio sveikojo skaičiaus.

Pasinaudokite išskirtinėmis sąlygomis!

   Įmonės finansinis indėlis, suteikiant iki 80 nemokamų VINCI akcijų
Atsižvelgdama į Jūsų skiriamą investiciją santaupoms, VINCI suteiks nemokamų akcijų, 
kurių skaičius priklausys nuo Jūsų įsigyjamų akcijų skaičiaus. Pagal šiuo metu galiojančią 
taisyklę labiausiai skatinami smulkūs investuotojai: už 10 pirmųjų įsigytų akcijų ekvivalentą 
skiriama 20 nemokamų akcijų.

CASTOR INTERNATIONAL 2021 programa suteikia Jums galimybę investuoti 
santaupas 3 metų laikotarpiui, su papildomomis naudomis:

Dėmesio: pasirašydami, įgysite teisę į nemokamas akcijas, jeigu  dirbsite 2021 m. liepos 5 d. Nemokamos akcijos galutinai bus 
skirtos su sąlyga, kad VINCI grupės darbuotoju išbūsite 3 metus, t. y. iki 2024 m. liepos 5 d. Tačiau šiuo laikotarpiu yra taikomos 
tam tikros taisyklės, susijusios su teisių į nemokamas akcijas, skyrimu:

Visi terminai ir sąlygos, susijusios su teisių į nemokamas akcijas suteikimu yra įvardinti CASTOR INTERNATIONAL programos 
nuostatuose. Prašome juos įdėmiai perskaityti.

Įvykiai, kurie įvyksta 3 metų investicijų iššaldymo/užrakinimo laikotarpiu Teisių į nemokamas akcijas tvarkymas

• Gavėjo mirtis ar neįgalumas
• Išėjimas į pensiją ar atleidimas iš darbo (išskyrus atvejį dėl darbuotojo kaltės)
• Jūsų įmonės pasitraukimas iš įmonių, įtrauktų į šią programą, sąrašo*
• Darbdavio ir šalies,kurioje esate pasirašę sutartį,  pakeitimas VINCI grupėje

Jūsų darbdavys perveda Jums premiją, kurios dydis yra lygus iš pradžių 
suteiktam nemokamų akcijų skaičiui, padaugintam iš vienos VINCI 
akcijos pasirašymo kainos eurais pagal CASTOR INTERNATIONAL 
2021 pasiūlymą. Šalyse už euro zonos ribų bus taikomas valiutos keit-
imo kursas, galiojantis Jūsų paskutinę darbo dieną
Tačiau Jums nebus skiriamos nemokamos akcijos.

• Atsistatydinimas arba atleidimas iš darbo dėl darbuotojo kaltės Jūs iš karto ir galutinai netenkate teisės į nemokamas akcijas. Neskiriama 
jokia finansinė kompensacija.

•  Pateikėte prašymą anksčiau laiko išimti santaupas (pasibaigus jūsų 
terminuotai darbo sutarčiai)

Jūs iš karto ir galutinai netenkate teisės į nemokamas akcijas. Neskiriama 
jokia finansinė kompensacija.

* Teisių suteikimo sąlygos yra nurodytos VINCI tarptautiniame grupės taupymo ir akcijų nuosavybės programoje.

   VINCI mokami dividendai
Jūs įgysite teises į VINCI mokamus dividendus, kai bus priimtas sprendimas juos išmokėti, 
nuo tos dienos, kai pasirašysite sutartį dėl investicijų į akcijas per (FCTP) (darbuotojų 
akcijų valdymo fondą), taip pat už nemokamas akcijas, kai jos bus galutinai Jums skirtos. 
Dividendai, mokami už akcijas, turimas per darbuotojų akcijų valdymo fondą CASTOR 
INTERNATIONAL, yra automatiškai investuojami į fondą ir padidina jūsų turimų akcijų kiekį.

   Išlaidos, kurias apmoka jūsų įmonė
Kaip darbuotojui jums nereikės mokėti nei sąskaitos tvarkymo, nei prisijungimo mokesčių.

Už gaunamas šias naudas jūs sutinkate:
		 3 metus laikyti santaupas be galimybės jas išimti (išskyrus jų išėmimą anksčiau 

termino, kaip nurodyta tolesniame puslapyje);
		 prisiimti riziką, susijusią su investicijomis į akcijas bei turimo kapitalo augimu 

arba mažėjimu.

TERMINŲ PAAIŠKINIMAS
Akcija – nuosavybės priemonė, atitinkanti tam tikrą bendrovės kapitalo dalį. Tai reiškia, kad asmeniui turint kokios nors 
bendrovės akcijų, jam priklauso tam tikra šios bendrovės dalis.
Nemokama akcija – akcija, suteikiama gavėjui nemokamai, nereikalaujant sumokėti jos kainos tą dieną, kurią jis tampa 
šios akcijos savininku.
Dividendas – akcininkams išmokama įmonės pajamų dalis.
Įmonės savitarpio fondas (FCPE) arba fondas – į tam tikras dalis padalintų vertybinių popierių, skirtų vienos ar kelių 
įmonių samdomiems darbuotojams, bendra nuosavybė. Investuojant į darbuotojų akcijų valdymo fondą tampama šio fondo 
„investicinių vienetų savininku“.
Pasirašymo kaina – apskaičiuojama kaip 20 akcijų biržos kursų iki įsigijimo  pradžios vidurkis, t. y. pagal apimtį apskaičiuotas 
vidutinis akcijų kursas.

Operacijos mechanizmas – tarpinis fondas
VINCI akcijos, įsigytos darbuotojams mokant įmokas per tarpinį darbuotojų akcijų valdymo fondą CASTOR INTERNATIONAL 
RELAIS 2021, kuris vėliau bus įtrauktas į esamą CASTOR INTERNATIONAL fondą, gavus Stebėtojų tarybos ir Prancūzijos 
finansų rinkų tarnybos (AMF) patvirtinimą.  Vadovaujantis šiuo pasiūlymu jūs įgysite tarpinio darbuotojų akcijų valdymo fondo 
investicinius vienetus. Sujungus fondus turėsite CASTOR INTERNATIONAL fondo investicinius vienetus.

VINCI akcija  Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

10,99 % 8,91 % 11,32 %

Vidutinis metinis akcijų kursas nuo 2011-01-01 iki 2020-12-31  
(apskaičiuota eurais įtraukiant perinvestuotus dividendus)

Svarbu: akcijų kainų pokyčio istorija nedaro įtakos būsimai kainai.

VINCI akcijos kainos pokytis kasdien atnaujinamas 
svetainėje castor.vinci.com

VINCI 2020 m.:

Apie 43,2 mlrd. eurų apyvarta

270 555 projektų per metus

218 000 darbuotojų pasaulyje, iš kurių 
117 000 ne Prancūzijoje

Xavier Huillard
Įžanga

https://castor.vinci.com

