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BEVEZETŐ 

 

A VINCI Csoport Nemzetközi megtakarítási programja (a továbbiakban „PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM”) kezdeményezője a VINCI Részvénytársaság, 
alaptőkéje: 1 495 905 940 euró, székhelye: 1, cours Ferdinand de Lesseps – 92500 Rueil-
Malmaison, Franciaország, cégjegyzékszáma 552 037 806, bejegyzés helye: a Nanterre-i 
Kereskedelmi és Cégbíróság Cégjegyzéke, a továbbiakban a „VINCI”. 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM a tagvállalatokra vonatkozik. A 
tagvállalatok kedvezményezettjeinek teljes létszáma számára elérhető feltéve, hogy teljesülnek 
a jelen szabályzat 2. pontjában lefektetett rendelkezések. 

A Függelékek a Program szerves részét képezik. 

ARTICLE 1 - A NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM TÁRGYA 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM célja a VINCI Csoporthoz 
tartozás erősítése azáltal, hogy a Tagvállalatok kedvezményezettjei számára lehetőséget teremt, 
hogy vállalatuk segítségével részt vehessenek a VINCI Csoport munkavállalói számára 
fenntartott VINCI-részvényjegyzési akciókban (a továbbiakban „Részvényjegyzési felhívás”).  

A Részvényjegyzési felhívások a kibocsátó által meghatározott feltételekkel a VINCI 
tőkeemelései során újonnan kibocsátott és a munkavállalói részvényjuttatás számára fenntartott 
részvényekre és/vagy a VINCI által korábbi időpontban megvásárolt, már meglévő 
részvényekre vonatkoznak. 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM a részvényjegyzési felhívások 
keretrendszerét határozza meg. Jelen szabályzat a francia jog hatályos rendelkezéseit veszi 
alapul, kivéve, ha a Részvényjegyzési felhívásban érintett körbe tartozó országokban hatályos, 
ettől eltérő rendelkezések, illetve a szabályzatban más speciális feltételek vonatkoznak. 

ARTICLE 2 - A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM ÁLTAL 
ÉRINTETT KÖR 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM kedvezményezettjei: (i) olyan 
gazdasági társaságok vagy gazdasági érdekcsoportosulások, amelyben a VINCI közvetlenül 
vagy közvetve az alaptőke több mint 50%-át birtokolja (a programban való részvételi kérelem 
benyújtásának időpontjában) és miközben Franciaországon kívüli székhellyel rendelkeznek, a 
francia Kereskedelmi törvénykönyv L. 233-16 cikkének értelmében beletartoznak a VINCI 
társaság konszolidációs körébe vagy összevont számviteli elszámolásainak körébe, (ii) olyan 
gazdasági társaságok, amelyekben a VINCI közvetve vagy közvetlenül a törzstőke 33-50%-át 
birtokolja (a programban való részvételi kérelem benyújtásának időpontjában) feltéve, hogy 
ehhez a VINCI elnök-vezérigazgatója hozzájárulását adta és feltéve továbbá, hogy a ezeknek a 
társaságoknak a kizárólagos szakmai befektető többségi tulajdonosa a VINCI, ezért globális 
integráció módszerével tartoznak a VINCI konszolidációs körébe, valamint hogy irányító 
szervük jóváhagyta a Programban való részvételt, és (iii) a VINCI és a VINCI által birtokolt 
olyan gazdasági érdekcsoportosulások, gazdasági társulások, amelyeket a VINCI az (i) 
alpontban ismertetett feltételekkel azonos feltételek szerint tulajdonol és amelyek 
Franciaországban bejegyzett székhellyel rendelkeznek, de csak abból a célból, hogy a külföldi 
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telephelyeiken foglalkoztatott munkavállalóik számára is lehetővé váljon a PEG 
NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban való részvétel,  

a továbbiakban egyedileg vagy együttesen: a „Részvételre jogosult társaság(ok)”.  

Jelen szabályzat szempontjából a Részvételre jogosult társaságok és a VINCI együttesen 
alkotják a „VINCI Csoportot”.  

Az ily módon kijelölt körben a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM 
rendelkezései minden olyan Részvételre jogosult társaságra vonatkoznak, akik jelezték 
részvételi szándékukat a Programba való, a jelen szabályzat 16. pontjában megjelölt feltétek 
melletti belépéssel (a továbbiakban önállóan, külön-külön vagy együttesen a „Résztvevő 
tagvállalatok” vagy „Tagvállalatok”). 

A Résztvevő tagvállalatok névsora az I. sz. Függelékben található. A névsor az új belépések és 
kilépések alapján folyamatosan frissül. 

Minden egyes Részvényjegyzési felhívás megjelentetésekor a VINCI Igazgatótanácsa rögzíti 
azoknak az országoknak a listáját, amelyekben a Részvényszerzési felhívás meghirdetésre 
kerül (a „Részvényszerzési felhívással érintett országok köre”) a PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM Kedvezményezettjei számára (ennek definícióját a 
szabályzat alább következő pontja tartalmazza).  

ARTICLE 3 - KEDVEZMÉNYEZETTEK 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM kedvezményezetti státuszával 
bírnak (a továbbiakban „a Kedvezményezettek”): 

- a Franciaország területén kívüli székhellyel rendelkező tagvállalat azon dolgozói, akik 
egy adott Részvényjegyzési felhíváskor a jegyzési ív leadásakor érvényes 
munkaszerződéssel és a részvényjegyzési ív benyújtását megelőző 12 hónapos 
időszakon belül minimum 6 hónapos folyamatos vagy szünetekkel megszakított 
munkaviszonnyal rendelkeznek, feltéve, hogy arról a helyi jogszabályok és adott 
esetben a Kedvezményezettek számára kiadott hirdetmények másként nem 
rendelkeznek; 

- a VINCI vagy valamely franciaországi székhellyel rendelkező Tagvállalat olyan 
dolgozói, akiknek a feladatteljesítési helyük valamely, Franciaország területén kívül eső 
telephelyen található, feltéve, hogy teljesül a munkavállalói jogviszony időtartamára 
vonatkozó fent megjelölt kitétel; 

- azon külföldön – Franciaországon kívül – bejegyzett székhellyel rendelkező 
Tagvállalatok vezető beosztású tagjai, azaz felső vezetői, vagy amikor gazdasági 
társaságokról van szó, azok elnökei, vezérigazgatói, ügyvezetői vagy igazgatósági 
tagjai, amely Tagvállalatok szokásos dolgozói létszáma legalább egy és legfeljebb 
kétszázötven kedvezményezettet foglal magába, feltéve, hogy teljesül mind a 
munkavállalói jogviszony időtartamára vonatkozó fent megjelölt kitétel, mind a helyi 
hatályos jogszabályok vonatkozó része. 

Egy adott Részvényszerzési felhívás azoknak a Kedvezményezetteknek lesz meghirdetve, akik 
tevékenységüket olyan Tagvállalatnál végzik, amelynek székhelye a Részvényszerzési 
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felhívással érintett országok körébe tartozó országban van, vagy a fent megnevezett 
Tagvállalatok telephelyein vagy francia Tagvállalatok telephelyein dolgoznak, azzal a 
feltétellel, hogy a feladatellátás szerinti telephely a Részvényszerzési felhívással érintett 
országok körébe tartozó országban van.   

A fent rögzített feltétel nem vonatkozik a VINCI Mobility nevű társaságra, amelynek minden 
egyes munkavállalója attól függetlenül részt vehet a Részvényszerzési felhívásokban 
meghirdetett részvényszerzésekben, hogy hol van a tényleges munkavégzés helye (ide értve 
olyan országokat is, amelyek nem esnek a Részvényszerzési felhívással érintett országok 
körébe), feltéve, hogy a figyelembe vett országban érvényes jogi és megvalósíthatósági 
feltételek ezt lehetővé teszik. 

ARTICLE 4 - TAGSÁG LÉTESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

Egy adott Kedvezményezett PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban 
való részvétele, illetve résztvevői státusza a Programban meghirdetett Részvényszerzési 
felhívás alkalmával eszközölt első önkéntes befizetésekor jön létre. A Részvényszerzési 
felhívásban való részvételhez a Kedvezményezettnek ki kell töltenie a rendelkezésére bocsátott 
papír vagy elektronikus formátumú jegyzési ívet. 

A Kedvezményezett PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban való 
részvétele vagy részvételtől való tartózkodása, illetve a Program keretében meghirdetett 
bármely Részvényszerzési felhívásban való részvétele kizárólag és teljes mértékben önkéntes 
és saját, személyes döntésén múlik. A részvétel semmilyen jog megszerzését nem vonja maga 
után és nem teremti meg számára annak lehetőségét vagy jogosultságát, hogy a későbbiekben 
bármilyen hasonló jellegű akcióban részt vehessen. A programban való részvétel őt 
munkavállalásával, munkaviszonyával összefüggő jogokhoz, jogosultságokhoz nem juttatja és 
munkaviszonyára semmiféle pozitív vagy negatív kihatással nincs.  

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban való részvétellel a 
Kedvezményezett elfogadja a jelen Szabályzatban rögzített összes szabályt és rendelkezést, és 
adott esetben azokat a munkavállalói befektetési Alapra (rövidítéssel a továbbiakban „FCPE”) 
vonatkozó szabályzatokban rögzített szabályokat és feltételeket is, amelyekhez tartozó 
értékpapírokat jegyez. 

ARTICLE 5 - ERŐFORRÁSOK 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM finanszírozása a következő 
erőforrásokon keresztül valósul meg:  

- a Kedvezményezettek önkéntes befizetései; 

- a munkáltató 7. cikkben rögzített módon fizetett kiegészítő hozzájárulása; 

- a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban szerzett 
részvénypakettek hozama és nyeresége. 

ARTICLE 6 - A KEDVEZMÉNYEZETTEK BEFIZETÉSEI  

A Részvényszerzési Programba történő kedvezményezetti befizetéseket minden esetben vagy 
az adott Részvényszerzési felhívásra vonatkozóan a megtakarítási programok hatályos francia 
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szabályozásában rögzített limitek szerint megszabott, egységes minimál összegben kell 
teljesíteni, vagy egy darab VINCI-részvény jegyzési díjával azonos összegben, amennyiben a 
VINCI közvetlen részvényjegyzést valósít meg.  

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban történő önkéntes 
befizetésekre kizárólag egy adott Részvényszerzési felhívásra a VINCI Igazgatótanácsa által 
előírt jegyzési időszak időtartama alatt kerülhet sor.  

Az egy Kedvezményezett által egy naptári évben befizetett önkéntes befizetések teljes összege 
nem haladhatja meg a Kedvezményezett éves bruttó munkabérének egy negyedrészét, vagy 
jelen szabályzat 3. cikkének 3. alpontjában említett Kedvezményezett esetén az előző év 
személyi jövedelemadó hatálya alatt adózott éves jövedelem egy negyedrészét. Ez a felső 
összeghatár az adott országban hatályos jogszabályok tükrében növelhető vagy csökkenthető. 
Minden egyes Részvényszerzési felhíváskor az érintett Kedvezményezettek a részükre készülő, 
írásos tájékoztatók formájában kellő tájékoztatást kapnak a rájuk vonatkozó speciális 
szabályokról.  

A pénzbefizetések adminisztratív szabályait és feltételeit a Kedvezményezetteknek 
megküldendő írásos tájékoztatók részletesen tartalmazzák.  

ARTICLE 7 - A TAGVÁLLALAT HOZZÁJÁRULÁSA 

A Tagvállalatok kötelesek átvállalni a Kedvezményezetteknek a PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM keretében befektetett javak kezelésével megbízott 
pénzintézeteknél vezetett egyéni számláinak számlavezetési díját.  

E költségek átvállalása a Kedvezményezett VINCI Csoporttal fennálló jogviszonyának 
megszűnésekor azonnal megszűnik, kivéve, ha a jogviszony nyugdíjba vagy előre hozott 
nyugdíjba vonulás miatt ér véget. Ezek a költségek a jogviszony megszűnése után a 
Kedvezményezetteket terhelik, megfizetésük pedig a megszerzett részvényeikre eső adó 
beszedésekor válik esedékessé.  

Minden Tagvállalat jogosult kiegészítő hozzájárulást adni. Ez a kiegészítő hozzájárulás 
valamely Tagvállalatnak csak azon Kedvezményezettjeire vonatkozik, akiknek az adott 
Részvényszerzési felhívásra szóló jegyzési ívük leadásának időpontjában, vagy a személyes 
pénzbefizetésükkel jegyzett részvényátadás időpontjában folyamatos és érvényes 
munkaszerződésük volt a Tagvállalatnál.  

Ez a kiegészítő hozzájárulás lehet: a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI 
PROGRAM Kedvezményezettjei által eszközölt önkéntes befizetéseket kiegészítő pénzbeni 
kifizetés; ingyenes részvényjuttatás (részvényátadás), amelyre sor kerülhet mind a 
Kedvezményezett pénzbefizetésével egyidőben, mind ahhoz képest halasztott időpontban 
egyaránt; illetve a Tagvállalat munkavállalói kedvezményezettjei javára ingyenes 
részvényjuttatás, amelynek a költségeit a VINCI átvállalja.  

Amikor a kiegészítő hozzájárulást a munkáltató későbbi határidőre halasztott, ingyenes 
részvényjuttatás formájában nyújtja, akkor ezekre az ügyletekre és részvényekre a II. sz. 
Függelékben rögzített feltételek és rendelkezések vonatkoznak.  
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Egy-egy Részvényszerzési felhívásra alkalmazandó kiegészítő hozzájárulás számítási 
díjtáblázata és nyújtásának feltételrendszere jelen szabályzat III. sz. Függelékében található. 
Ezt a függeléket minden egyes Részvényszerzési felhívás alkalmával aktualizálni kell.  

Minden egyes Részvényszerzési felhíváskor a Kedvezményezettek részükre készülő, írásos 
tájékoztatók formájában kellő tájékoztatást kapnak a kiegészítő hozzájárulás feltételeiről.  

ARTICLE 8 - PÉNZÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSA  

8.1 A pénz felhasználásának határideje 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban a résztvevő számlára történő 
befizetéseit az alap letétese vagy számlakezelője használja fel az összegek befizetésének 
időpontjától számított maximum tizenöt napos határidővel. 

8.2 Az összegek rendeltetése 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban befizetett összegeket a 
következő részvényvásárlásokra lehet fordítani: 

- azon FCPE-k (munkavállalói befektetési alapok) értékpapírjai, melyek a Felügyelő Bizottság 
és az AMF hozzájárulásával beolvadnak az FCPE CASTOR INTERNATIONAL-ba;  

- a VINCI részvényei.  

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM keretében az FCPE-k a francia 
Monetáris és pénzügyi Törvénykönyv L. 214-164 és L. 214-165. számú cikkeinek hatálya alá 
tartozó befektetési alapok. 

Az FCPE üzletrészeinek vagy részvényeinek jegyzése a Részvényesi felhívás keretében 
egyben jelen szabályzat elfogadását és adott esetben az FCPE-k szabályzatainak elfogadását is 
jelenti. 

A szabályzat és a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM keretében 
felajánlott FCPE-k szabályzata és a kiemelt befektetői információk a IV. sz. Függelékben 
találhatók. 

8.3 Részvényesi felhívás és esetleges csökkentés 

Amennyiben a Kedvezményezettek által befizetett teljes összeg és adott esetben a munkáltató 
által a Részvényesi felhívás alkalmával befizetett kiegészítő hozzájárulás együttes összege 
meghaladja a VINCI Igazgatótanácsa által meghatározott maximumot, akkor a következő 
módon szelektálni kell a kérelmeket: a részvényjegyzést eszközlő összes személy számának 
megállapítása után az átlagos ajánlat összegének megfelelő egyéni maximum kerül 
megállapításra. A kérelmek mindegyikét e maximumig teljesíteni kell. A részvényjegyzési 
felhívás maradványértékének meghatározása után ki kell számolni az egyéni maradványértékre 
vonatkozó kérelmekkel arányosan alkalmazandó csökkentés százalékát, a túlfizetést a 
Kedvezményezettek számára személyes apportjuk mértékéig vissza kell fizetni vagy a 
levonandó összeget hozzá kell igazítani a véglegesen megítélt összeghez a helyileg elfogadott, 
hatályos szabályzatokban leírtak szerint. 
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ARTICLE 9 - NYILVÁNTARTÓ 

Minden kedvezményezett rendelkezik egy tagszámlával a PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban, amelyet az Amundi ESR (Epargne Salariale & 
Retraite) részvénytársaság könyveiben vezetnek, alaptőkéje: 24 000 000 euró, bejegyzés helye: 
a Párizsi Kereskedelmi és Cégbíróság Cégjegyzéke, cégjegyzékszáma: 433 221 074, 
székhelye: 90 boulevard Pasteur 75015 Párizs, postai címe: 26956 VALENCE CEDEX 9, a 
továbbiakban a „Nyilvántartó”. 

Az Egyesült Államokban található VINCI Csoport leányvállalatainak munkavállalói 
kedvezményezettjei számára a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM 
tagszámlát a Shareworks könyveiben Morgan Stanley vezeti, melynek székhelye: Renaissance, 
Ground Floor North, 9-16 Dingwall Road, Croydon, CR0 2NA. 
A Morgan Stanley által vezetett Amundi ESR és Shareworks a továbbiakban a „Nyilvántartó”. 

ARTICLE 10 - JÖVEDELEMTŐKÉSÍTÉS 

A „CASTOR INTERNATIONAL” FCPE által létrehozott kollektív portfólióból származó 
jövedelmet, beleértve az osztalékokat is, újra be lehet fektetni az FCPE-be, vagy adott esetben 
ki lehet fizetni, ha a részvényes úgy kívánja, az FCPE szabályzatában meghatározott feltételek 
szerint. 

Az ilyen módon újra befektetett összeg új részjegyeket (vagy töredékrészjegyeket) 
eredményez. 

A megszerzett új részjegyek rendelkezésre állási dátuma ugyanaz, mint eredeti 
részvénypakettjüknek. 

A Kedvezményezettek által kapott hozamra és értéktöbbletre (i) a jövedelem forrásának 
országában, (ii) a Kedvezményezett lakóhelye szerinti országban és (iii) a Tagvállalat 
székhelye szerinti országban alkalmazandó adórendszer vonatkozik. 

A közvetlenül a VINCI-részvényeket jegyzett kedvezményezettek a számukra elkészített 
tájékoztató dokumentumokban leírt gyakorlati megoldásoknak megfelelően részesülnek az 
osztalékokban.  

ARTICLE 11 - A LEZÁRÁSI IDŐSZAK LEJÁRTA 

11.1 A lezárási időszak 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM keretében a Kedvezményezettek 
által szerzett részvénypakettek csak a lezárási időszak lejárta után válnak elérhetővé, amelynek 
dátumát a részvények Kedvezményezetteknek történő átadásától számítják, és amelynek 
időtartamát országonként határozzák meg a Kedvezményezettek számára készült tájékoztató 
dokumentumokban az egyes Részvényjegyzési felhívások alkalmával.  

A befektetések kivételes esetben feloldhatók a lezárási időszak lejárta előtt az alábbi 11.2. 
cikkben meghatározott esetekben. 
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11.2 A korai feloldás esetei 

A Kedvezményezett az alábbi esetekben kérheti a PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban szerzett részvénypakettek feloldását: 

(a) A Kedvezményezett rokkantsága. A társadalombiztosításról szóló francia törvénykönyv 
L. 341–4. cikkének 2. és 3. bekezdésének vagy az ennek megfelelő helyi törvények értelmében 
akkor minősül egy személy rokkantnak, ha munkaképtelenségének aránya legalább 80%-os, és 
a érintett személy nem végez szakmai tevékenységet. 

(b) A Kedvezményezett elhalálozása. Ebben az esetben a Kedvezményezett jogörököseinek 
kell a jogok felszámolását kérni; 

(c) Munkaszerződés megszakítása. Meg kell jegyezni, hogy a VINCI Csoporton belüli 
mobilitás nem minősül korai feloldásnak, hacsak a mobilitás nem jár a foglalkoztatás 
országának megváltoztatásával. 

(d)  Tagvállalati státusz elvesztése. A Vinci tulajdonosi vagy irányítási szintjének 
csökkenése esetén a tagvállalat elveszíti a VINCI Csoport tagvállalati státuszát. 

A Részvényjegyzési felhívás körébe tartozó egyes országok vonatkozásában a korai feloldás 
eseteinek listája módosulhat, egyes esetek előfordulhat, hogy nincs rá lehetőség. Másrészről 
újabb esetek kerülhetnek fel a listára. Ezen túlmenően, a jogszabályok által előírt korlátoktól, a 
jogszabály értelmezésétől, az egyes tagvállalatok székhelye szerinti országban alkalmazandó 
szabályozásoktól és adminisztratív gyakorlattól függően többé-kevésbé korlátozó szabályok 
állíthatók a fent említett esetek mellé.  

Az egyes Részvényszerzési felhívások esetében a Kedvezményezettekre alkalmazandó korai 
feloldás eseteinek listáját országonként feltüntetik az egyes Részvényszerzési felhívások 
alkalmával a kedvezményezetteknek átadott vagy elérhetővé tett tájékoztató 
dokumentumokban.  

A Kedvezményezett kérelme bármikor benyújtható a kiváltó ok bekövetkeztétől számítva. A 
lezárási időszak előrehozott megszűnése egyetlen kifizetés formájában történik, amely a 
Kedvezményezett választása szerint a feloldható részvénypakettek egészére vagy egy részére 
vonatkozik. 

ARTICLE 12 - KILÉPÉSI KÉRELEM 

Az előrehozott kilépési kérelmeket, a szükséges igazoló dokumentumok kíséretében, a 
Kedvezményezettnek kell elküldenie a munkáltatónak vagy a VINCI által kijelölt helyi 
kapcsolattartónak, aki elfogadhatóságuk ellenőrzése után továbbítja azokat a Nyilvántartónak. 

A zárolási időszak végi kilépési kérelmeket postai úton kell eljuttatni közvetlenül az érintett 
Nyilvántartónak vagy az utóbbi által létrehozott biztonságos weboldalon keresztül. 

ARTICLE 13 - A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADATAI 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM szabályzatát kérésre megküldik 
egy tagvállalatok emberi erőforrás osztályának.  
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A Kedvezményezettek minden Részvényszerzési felhívásra szóló jegyzésük után, és évente 
legalább egyszer számlakivonatot kapnak, amely tartalmazza befizetéseik összegét, a 
megszerzett részjegyek/részvények számát és a birtokolt részjegyek/részvények teljes számát a 
rendelkezésre állás évére lebontva, az utolsó részjegy/részvény ismert értékét, valamint a 
rendelkezésre álló és nem elérhető részvénypakettjeik teljes összegét. Ha ez nem lehetséges, 
csak éves kimutatást kapnak. Hasonlóképpen, számlakivonatot kapnak, amely minden 
visszaváltási tranzakció után feltünteti számlájuk új helyzetét. 

Az ezen információkhoz való hozzáférés feltételei a Kedvezményezett egyedi nyilatkozatában 
szerepelnek, és azokat azon tagvállalat Emberi erőforrások osztálya közölheti vele, amelyhez 
tartozik. 

Végül minden pénzügyi év végén a „CASTOR INTERNATIONAL” FCPE alapkezelő 
társasága jelentést készít a „CASTOR INTERNATIONAL” FCPE-nek az elmúlt pénzügyi év 
során történő kezeléséről. Ezt az alapkezelői jelentést elküldik VINCI-nek a „CASTOR 
INTERNATIONAL” FCPE felügyelőbizottságának jóváhagyása végett. Ez a jelentés minden 
Kedvezményezett számára elérhetővé válik, aki megkéri az őt alkalmazó tagvállalattól. 

ARTICLE 14 - KEDVEZMÉNYEZETT TÁVOZÁSA A VINCI CSOPORTBÓL 

A munkaszerződés felmondása esetén a Kedvezményezett távozása után továbbra is tagja 
maradhat a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-nak. Viszont nem 
eszközölhet újabb befizetéséket. 

A VINCI-től való távozás pillanatában a Kedvezményezett összefoglaló kivonatot kap, hogy 
megkönnyítse részvénypakettjének visszaváltását és átruházását. A kivonat tartalmazza a 
Kedvezményezett azonosítását és megszerzett részvénypakettjeinek leírását, valamint azon 
dátumokat, amelyeken pakettjei elérhetőek. 

Munkáltatója megadja neki azt a címet, ahová a jogaira és a részjegyek ellenértéke vagy a 
részvények átruházásából származó nyereség kifizetésére vonatkozó számlakivonatokat 
elküldik, amikor pakettjeinek felszámolását kéri. 

Ezt követően minden Kedvezményezett tagnak lakóhelye megváltozása esetén tájékoztatnia 
kell közvetlenül a Nyilvántartót a címről, amelyre a pakettjeivel kapcsolatos különféle 
információkat, vagy adott esetben a pakettjeinek felszámolásából származó nyereséget küldjék. 

Az FCPE-ben birtokolt részvénypakettek esetében, amikor a Kedvezményezettet nem lehet 
elérni az általa megjelölt címen, az általa igényelhető jogokat az FCPE megőrzi, és az FCPE 
letétkezelője megtartja a rendelkezésére, és azokat az FCPE szabályzatának rendelkezései 
szerint kezelik.  

ARTICLE 15 - A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATAI 

A „CASTOR INTERNATIONAL” FCPE-t Felügyelőbizottság ellenőrzi, amelynek 
összetételét és működését az FCPE szabályzata határozza meg. 

A VINCI Igazgatósága közli a Felügyelőbizottság minden tagjával az FCPE szabályzatában 
előírtak szerint az FCPE alapkezelő társaság által a 13. cikk utolsó bekezdésében előírt 
alapkezelői jelentést az FCPE működéséről és az előző évben elért eredményeket, valamint a 
leltárt és a jelentéshez csatolt összes dokumentumot. 
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A Felügyelőbizottság minden évben kötelezően ülésezik, hogy megvizsgálják a az előző év 
során elért eredményeket, és jóváhagyják az FCPE alapkezelő társaság jelentését annak 
végrehajtott műveleteiről. 

A Felügyelőbizottság az, amely a „CASTOR INTERNATIONAL” FCPE által birtokolt 
értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogokat gyakorolja, és ebből a célból kijelöl egy vagy 
több képviselőt. 

ARTICLE 16 - TAGGÁ VÁLÁS – VISSZALÉPÉS – TAGVÁLLALATOKBÓL VALÓ 
KILÉPÉS 

A jogosult társaságok csatlakozhatnak a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI 
PROGRAM-hoz, ha kitöltik a tagsági űrlapot. Jogosult társaságok a PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-hoz való csatlakozási kérelmüket a VINCI 
főigazgatóságához kell intézzék. A tagság azon hatályba lép, kivéve, ha a VINCI elutasítja. 

Abban az esetben, ha egy Tagvállalat bármilyen okból elveszíti a jogosult társaság státuszát 
(például a VINCI részesedése 50%-ra vagy kevesebbre esik, a társaság már nem tartozik a 
VINCI kizárólagos ellenőrzése alá, teljes kilépés a Vinci Csoportból), kilépése a PEG 
NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ból automatikus és azonnali.  

Ebben az esetben a Tagvállalat jogosult alkalmazottai már nem hajthatnak végre új 
befizetéseket a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ba. Azon 
Tagvállalat Kedvezményezettjei, amelynek részvénypakettjei vannak a PEG NEMZETKÖZI 
RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ban a Tagvállalat VINCI Csoportból való kilépésének 
időpontjában, továbbra is a jelen szabályzat által előírt feltételek mellett birtokolják 
részvénypakettjeiket.  

Nincs hatással más tagvállalatok tagságára az, ha egy új társaság csatlakozik a PEG 
NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-hoz vagy egy Tagvállalat visszalép. 

ARTICLE 17 - HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA – FELMONDÁS – MÓDOSÍTÁS 

A PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAM-ot ez szabályzat szabályozza az 
aláírás dátumától kezdve, jelenlegi állapotában.  

A VINCI jogosult módosításokat tenni.  A módosításokról értesíteni kell a Tagvállalatokat, és 
Tagvállalatoknak pedig tudatniuk kell ezeket a Kedvezményezettekkel.  A módosítások 
érinthetik az összes Tagvállalatot vagy csak bizonyos Tagvállalatokat közülük. 

A szabályzatot a VINCI értelmezi. A VINCI-nek lehetősége lesz mentességet biztosítani egyes 
Tagvállalatok vagy Kedvezményezettek számára.   

A VINCI által történő felmondás esetén be kell tartani a három hónapos felmondási időt. 

A felmondást vagy a módosításokat a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI 
PROGRAM megnyitásával megegyező eljárással állapítják meg. 
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ARTICLE 18 - IRÁNYADÓ JOG – JOGVITÁK RENDEZÉSE 

Jelen szabályzat a francia jog hatályos rendelkezéseit veszi alapul, kivéve, ha a 
Részvényjegyzési felhívásban érintett körbe tartozó országokban hatályos, ettől eltérő 
rendelkezések, illetve a szabályzatban más speciális feltételek vonatkoznak. 

Mielőtt a hatályos szabályozásban előírt eljárásokhoz folyamodnának, a felek törekednek a 
VINCI Csoport keretein belül a jelen PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI 
PROGRAM alkalmazásával kapcsolatos viták megoldására. A felek közötti megállapodás 
hiányában a viták a párizsi bíróságok illetékességébe tartoznak. 

A szabályzat elérhető lesz a helyi nyelveken. Abban az esetben, ha ellentmondás vagy eltérő 
értelmezés lenne a helyi nyelvekre lefordított és a francia nyelvű változatok rendelkezései 
között, az utóbbi irányadó, ezért a francia szöveg rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

Kelt, Rueil-Malmaison, 2011. szeptember 2-án,  

és tartalmazza a 2012. február 15-i, 2012. október 15-i, 2013. november 25-i, 2014. november 
28-i, 2015. december 30-i, 2016. december 30-i, 2017. december 30-i, 2018. december 28-i, 
2019. november 20-i, 2020. december 17-i és 2021. november 15-i módosításokat. 

 

 

Jocelyne VASSOILLE 

Humán Erőforrás Igazgató  
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I. FÜGGELÉK 

TAGVÁLLALATOK LISTÁJA 
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II. FÜGGELÉK 

AZ INGYENESEN KIOSZTOTT RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

A II. Függelék leírja az alkalmazandó általános feltételeket, ha a kiegészítő hozzájárulás a 
VINCI részvények ingyenes kiosztásának formájában történik („Ingyenes részvények”).   

Az Ingyenes részvények átadását időben elhalasztják, és a Részvényjegyzési felhívás keretében 
jegyzett VINCI-részvények meglétéhez és birtoklási feltételeihez kötik. Kivételként bizonyos 
országokban a vonatkozó nemzeti adószabályok miatt előírható, hogy az Ingyenes 
részvényeket a Kedvezményezett jegyzésével egyidejűleg adják át, és megőrzési kötelezettség 
terhelje.  Az ilyen egyedi feltételeket adott esetben a Részvényszerzési felhívás céljaihoz 
határozzák meg, és a III. Függelékben szerepelnek. 

A feltételek, amelyek a Részvényszerzési felhívásra jegyzett Kedvezményezettekre a 
különböző országokban vonatkoznak, megtalálhatók a részükre készülő tájékoztatókban.   

1. Jogosult kedvezményezettek 

Az alábbi feltételeknek kell megfelelniük az Ingyenes részvényekre jogosult 
Kedvezményezetteknek: (i) feliratkozott a Részvényszerzési felhívásra és (ii) szerepel egy 
Tagvállalat munkaerő-állományában az Allokáció napján (e kifejezés meghatározása az 
alábbiakban található).  

2. Ingyenes részvények allokációja 

Az Ingyenes részvények allokációja a Részvényszerzési felhívás elszámolásának és átadásának 
napján történik („Allokáció”).   

Az Allokációtól kezdve a Kedvezményezettek jogosultak az időszak végén az Ingyenes 
részvények átvételére. Ezen időszak tartamát az Igazgatótanács határozza meg a 
Részvényszerzési felhívás alapján („Részvényszerzési jogok időszaka”), ha a jogosultsági 
időszak utolsó napján a Kedvezményezett teljesíti a következő feltételeket:  

– a VINCI csoport egy társaságának alkalmazottja, az alábbi 3. bekezdésben foglalt 
kivételekkel, és 

– nem kérte a Részvényszerzési felhívás keretében jegyzett részjegyek/részvények teljes vagy 
részleges visszaváltását vagy eladását a 3 éves lezárási időszak vége előtt.  

Ezen túlmenően meg van határozva, hogy azon Kedvezményezettek nem kaphatnak Ingyenes 
részvényeket, (i) akik ugyanazon naptári évben a jelen Program keretében meghirdetett 
Részvényszerzési felhívásban jegyeztek, valamint jegyezetek a VINCI által a csoportszintű 
megtakarítási program keretében, a francia Munka törvénykönyvének L. 3332-1 és azt követő 
cikkei alkalmazásában meghirdetett Részvényszerzési felhívásban és/vagy (ii) ugyanazon 
naptári évben olyan Részvényszerzési felhívásban jegyeztek, amelyet e Program keretében 
hirdettek meg és befektettek a VINCI által az Egyesült Királyságban meghirdetett egyedi Share 
Incentive Plan-ben, SIP (Részvényalapú ösztönző programban). 
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Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a Kedvezményezett elveszíti az Ingyenes 
részvényekhez való jogokat az alábbi 3. bekezdésben foglaltak szerint. Az Ingyenes 
részvényekhez való jog elvesztése semmilyen esetben sem jogosíthatja fel a 
Kedvezményezettet bármilyen jellegű kártérítésre vagy kompenzációra a VINCI csoport 
társaságaival szemben.  

A Részvényszerzési jogok időszakában a Kedvezményezettek nem tulajdonosai az Ingyenes 
részvényeknek, és semmilyen joguk nincs e részvényekre vonatkozó státusszal kapcsolatosan, 
különösen szavazati joggal és az osztalékokkal kapcsolatos jogokkal nem rendelkeznek.  

Az Allokációból eredő jogok az egyes Kedvezményezettek sajátjai. A Kedvezményezettek 
nem ruházhatják át, nem adhatják át és nem ígérheti el a jogát arra, hogy a Program 
alkalmazásában ingyenes részvényeket kapjon. Az egyetlen kivétel ez alól a korlátozás alól, ha 
a Kedvezményezett halála esetén jogai az örökség keretében átruházásra kerülnek.  

3. Kilépés a VINCI Csoportból a Részvényszerzési jogok időszaka alatt 

(i) az Ingyenes részvényekhez való jog elvesztése: 

A Kedvezményezettek elveszítik az Ingyenes részvényekhez való jogukat, ha a 
Részvényszerzési jogok időszakának utolsó napján nem állnak a VINCI Csoport egyik 
vállalatának alkalmazásában. Ilyen módon az a Kedvezményezett, aki ideiglenesen távozott a 
VINCI Csoportból, nem veszíti el jogát az Ingyenes részvényekhez, ha a Részvényszerzési 
jogok időszakának utolsó napján rendelkezik alkalmazotti státusszal a VINCI Csoport egy 
társaságánál. 

A jogok végleges elvesztése elvben a Részvényszerzési jogok időszakának lejártával 
következik be.  Az alábbi esetekben azonban a jogok végleges elvesztése előbb következik be:  

– Ha a Kedvezményezett felmond: az Ingyenes részvényekhez való jogok elvesznek (i) azon a 
napon, amikor a Kedvezményezett elküldi felmondó levelét, vagy megszünteti alkalmazotti 
vagy vezetői feladatait, vagy (ii) azon a napon, amikor munkáltatójának képviselője kézhez 
veszi vagy a felmondásáról vagy feladatainak beszüntetéséről szóló levelet. 

– A Kedvezményezett kötelezettségszegési miatti elbocsátása esetén: az Ingyenes 
részvényekhez való jogok a Kedvezményezettnek az elbocsátásról szóló értesítése napján 
elvesznek.  

A Program szempontjából a kötelezettségszegés miatti elbocsátásnak minősül minden olyan 
elbocsátás, amely a következő okok miatt következett be: (i) a munkavállaló hibájából, 
károkozás szándékával, kötelezettségei teljesítésének elmulasztásával, a VINCI Csoporton 
belüli munkaviszonya keretében megkövetelt feladatok teljesítésének szándékos és folyamatos 
megtagadásával, (ii) csalás, sikkasztás, lopás, bűncselekmény, becstelen cselekmény vagy 
egyéb mulasztás a VINCI csoporton belüli munkaviszonya keretében, amely kárt okoz, vagy 
észszerű módon kárt okozhat a VINCI Csoport tagvállalatának üzleti tevékenységében vagy a 
jó hírnevében, (iii) ipari titok vagy a VINCI Csoport egyéb bizalmas információinak 
jogosulatlan közzététele, vagy (iv) versenyjogi vagy titoktartási záradék vagy a 
Kedvezményezettre vonatkozó egyéb korlátozás be nem tartása. Ezeket az eseteket a helyi 
jogszabályok alapján fogjuk értékelni.  
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A Kedvezményezettek abban az esetben is elveszítik az Ingyenes részvényekhez való jogokat, 
ha a VINCI vagy a Kedvezményezett munkáltatója a Részvényszerzési jogok időszakában 
bármikor megállapítja, hogy a Kedvezményezettek (i) ugyanazon naptári évben a jelen 
Program keretében meghirdetett Részvényszerzési felhívásban jegyeztek, valamint jegyezetek 
a VINCI által a csoportszintű megtakarítási program keretében, a francia Munka 
törvénykönyvének L. 3332-1 és azt követő cikkei alkalmazásában meghirdetett 
Részvényszerzési felhívásban és/vagy (ii) ugyanazon naptári évben olyan Részvényszerzési 
felhívásban jegyeztek, amelyet e Program keretében hirdettek meg és befektettek a VINCI által 
az Egyesült Királyságban meghirdetett egyedi Share Incentive Plan, SIP programban 
(Részvényalapú ösztönző programban).  

(ii) az Ingyenes részvényekkel egyenértékű haszon kifizetése: 

Az alábbiakban felsorolt esetekben az Ingyenes részvényekhez való jog elvesztése együtt jár az 
Ingyenes részvényekkel egyenértékű haszon kifizetése:  

– A Kedvezményezett elhalálozása;  

– A Kedvezményezett fogyatékossága, amely a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI 
PROGRAM szabályzata 11.2 cikkének megfelelően lehetővé teszi részvénypakettjei 
zárolásának feloldását;  

– A Kedvezményezett elbocsátása nem kötelezettségszegés miatt; 

– A munkaszerződés felmondása nyugdíjazás vagy korengedményes nyugdíjazás céljából a 
törvény vagy a helyben alkalmazandó nyugdíjrendszer alkalmazásával, vagy ilyen törvény 
vagy rendelkezés hiányában a VINCI Csoporttól való távozás 65 éves kortól; 

– A tagvállalati minőség elvesztése bármilyen okból, többek között: 

• azon Tagvállalatok esetében, amelyekben a VINCI az alaptőke több mint 50%-ával 
rendelkezett a tagsági kérelem benyújtásának napján, a VINCI tulajdonjogának 50%-ra 
vagy annál kevesebbre való csökkenése,  

• azon tagvállalatok esetében, amelyekben a VINCI a tagsági kérelem benyújtásának 
napján a benne foglalt alaptőke 33-50%-át birtokolta és kizárólagos ellenőrzés révén 
teljes mértékben konszolidálta, (i) a VINCI tulajdonosi szintjének csökkentése az 
alaptőke kevesebb mint egyharmadára, vagy (ii) a VINCI kizárólagos ellenőrzés 
elvesztése, a társaságra ekkor már nem jellemző a teljes konszolidáció,  

– A Kedvezményezett munkaszerződésének átruházása olyan társaságra, amely nem része a 
VINCI Csoportnak, a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAMJA 2. 
cikkének rendelkezései alapján; 
– Munkáltató vállalat váltás a VINCI Csoporton belül munkáltatói ország váltásával. 

Az összes fenti esetben a Kedvezményezett jogosult kártalanítás kifizetésére, amelynek 
megegyezik az Ingyenes részvények (x) számának és egy VINCI-részvénynek a 
Részvényszerzési felhívás keretein belül euróban történő jegyzési árának (y) szorzatával, ahol 
a Részvényszerzési felhívás eredményezte az (x) Ingyenes részvény allokációját.   
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A kártalanítás összegét számításba veszik és a Kedvezményezett VINCI Csoporton belüli 
legutolsó munkáltatója vállalja és fizeti ki, a Csoporton belüli munkaviszonyának lejártával 
egyidejűleg.   

Az euróövezeten kívüli országok esetében az összeget az érvényben lévő átváltási árfolyamot 
alkalmazva átszámítják helyi pénznemre, amikor a Kedvezményezett elhagyja a VINCI 
Csoportot.  

4. Ingyenes részvények átadása 

Az Ingyenes részvényeknek a Kedvezményezett részére történő átadására a Részvényszerzési 
jogok időszakának végén kerül sor, feltéve, hogy a fenti 2. bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek. 

A helyi törvényi korlátozásoktól függően az Ingyenes részvényeket automatikusan eljuttatjuk a 
„CASTOR INTERNATIONAL” FCPE-hez.  

A Kedvezményezetteket erről legalább egy hónappal a részvényszerzési időszak lejárta előtt 
tájékoztatják, és egyedi értékpapírszámlájuk adatainak feltüntetésével választhatnak más módot 
a részvények birtoklására, vagy átadáskor dönthetnek az Ingyenes részvények eladásáról.  

Az átadás napjától kezdve az Ingyenes részvények teljes mértékben a Kedvezményezettek 
tulajdonába kerülnek, adott esetben az FCPE részjegyek birtoklása révén. Ebben az esetben a 
részvénytulajdonosi jogok az FCPE szabályzatában előírt feltételek szerint gyakorolhatók.  

Azokban az országokban, ahol az FCPE nem használható, az Ingyenes részvényeket a 
Kedvezményezettek nevében megnyitott értékpapírszámlákon vezetik be, amelyeket a 
Társaság által meghatározott feltételekkel közvetlenül birtokolnak. A Kedvezményezetteket 
erről legalább egy hónappal a részvényszerzési időszak lejárta előtt tájékoztatják, és egyedi 
értékpapírszámlájuk adatainak feltüntetésével választhatnak más módot a részvények 
birtoklására, vagy átadáskor dönthetnek az Ingyenes részvények eladásáról.   

Az átadás dátumától kezdve az Ingyenes részvények már nem vonatkozik a Program 
semmilyen korlátozása. Átadás esetén azonban a Kedvezményezetteknek be kell tartaniuk a 
pénzügyi piacok átláthatóságának és biztonságának garantálását célzó különféle 
rendelkezéseket, különös tekintettel a bennfentes kereskedelemre. 

5. Adók és díjak kifizetése 

A részvények allokációjára alkalmazandó adózási és társadalombiztosítási szabályok a 
Kedvezményezettek lakóhelye szerinti országtól függően eltérnek. Előfordulhat, hogy mind a 
Kedvezményezettre, mind a munkáltatójára bejelentési és/vagy járulékfizetési kötelezettségek 
vonatkozik az Ingyenes részvények allokációja, átadása vagy eladása tekintetében. A 
Kedvezményezett saját felelősségére vállalja a rá háruló bejelentések és kifizetések betartását, 
különös tekintettel az adókötelezettségeire. Minden Kedvezményezett saját feladata, hogy 
tájékozódjon az ingyenes Részvények rá vonatkozó adóügyi és társadalombiztosítási 
kezeléséről.  

Ha a VINCI Csoport egyik vállalatának társadalombiztosítási költségeket, adót vagy más 
típusú adót kell fizetnie a Kedvezményezett nevében az Ingyenes részvények allokációjából, 
jogainak megszerzéséből, azok átadásából vagy eladásából eredően, a Társaság fenntartja a 
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jogot, hogy ezeket a díjakat és adókat levonja a Kedvezményezett fizetéséről a helyi törvények 
által engedélyezett keretek között, az Ingyenes Részvények átadását elhalassza vagy megtiltsa 
átadásuk lehetőségét mindaddig, amíg a Kedvezményezett kifizeti az esedékes összegeket, 
vagy meg nem teszi a kifizetéshez szükséges lépéseket. A Társaság továbbá fenntartja a jogot 
arra is, hogy az Ingyenes részvények eladásából származó nyereségből levonja az Ingyenes 
részvények allokációjából, jogainak megszerzéséből, átadásából vagy eladásából eredő 
társadalombiztosítási költségeket, adókat vagy bármely adót, amelyet a Kedvezményezett fizet, 
és adott esetben, e célból az Ingyenes részvények egészének vagy egy részének eladását 
kezdeményezze.  

6. Helyi formaságok 

A Kedvezményezett jogosultsága az Ingyenes részvények Allokációjára és átadására attól függ, 
hogy a Társaság és/vagy az érintett országokban a VINCI Csoport vállalatai megkapják-e a 
szükséges és kívánatos engedélyeket, nyilatkozatokat vagy a helyi törvények által előírt egyéb 
hivatali papírokat. Amennyiben a Kedvezményezett országának jogszabályai lehetetlenné vagy 
célszerűtlenné teszik az Ingyenes részvények átadását az adott országban lakóhellyel 
rendelkező személy számára, az Ingyenes részvények átadása a Társaság választása szerint 
előzetes értesítés nélkül felfüggeszthető. 

Az átadás felfüggesztése esetén a Társaság dönthet úgy, hogy egyidejű átadást-eladást ír elő, 
vagy kifizet az érintetteknek a nettó értéktöbbletnek megfelelő összeget euróban vagy helyi 
pénznemben, amelyet átadás-eladás esetén realizáltak volna. 

Az Ingyenes részvényeket nem jegyezték be és nem is fogják bejegyezni az Egyesült Államok 
Értékpapír- és Tőzsdei Bizottságában (US Securities and Exchange Commission), vagy 
bármely más amerikai állami hatóságnál. Az Ingyenes részvényeket nem lehet eladni az 
Egyesült Államokban.  

Az amerikai Kedvezményezettek (állampolgárok vagy lakosok) esetében a Programot az 
adótörvény (Internal Revenue Code) 409 A. cikkével összeegyeztethető módon kell értelmezni, 
különös tekintettel a dátumok és a átadási dátumok meghatározására. 

7. Az Allokáció feltételeinek módosítása 

Az Allokáció feltételei csak akkor módosíthatók, (i) ha ezt a módosítást jogszabály vagy 
szabályozási rendelkezés, vagy egy ilyen rendelkezés értelmezése követeli meg, vagy (ii) ha 
ezt a módosítást a Társaság Igazgatótanácsa megfelelőnek tartja, és nincs jelentős negatív 
hatása a Kedvezményezettek érdekeire. 

Az Allokáció feltételei továbbá szintén módosíthatók annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
Társaság Igazgatótanácsa megtegye a szükséges intézkedéseket a Kedvezményezettek 
érdekeinek védelme érdekében a VINCI alaptőkéjével kapcsolatos ügyleteket követően. 

A Kedvezményezetteket erről személyre szóló értesítés, a munkahelyen kifüggesztett általános 
közlemény vagy bármely más, a Társaság által megfelelőnek ítélt eszköz útján tájékoztatják. 
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III. FÜGGELÉK 

A 2022. ÉVI RÉSZVÉNYSZERZÉSI FELHÍVÁSHOZ VALÓ KIEGÉSZÍTŐ 
HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEI 

A kiegészítő hozzájárulás formája: 

A 2022. évi Részvényszerzési felhívás esetében a kiegészítő hozzájárulást a munkáltató 
ingyenes részvényjuttatás formájában nyújtja, amelyekre a II. sz. Függelékben rögzített 
feltételek és rendelkezések vonatkoznak.   

A Részvényszerzési jogok időtartama:  

A 2022. évi Részvényszerzési felhíváshoz tartozó Részvényszerzési jogok időtartamát 3 évben 
rögzítették. Ez az időtartam az Allokáció napján kezdődik és az Allokáció dátumának 3 
évfordulója másnapján zárul.  

Számítási díjtáblázat: 

A 2022. évi Részvényszerzési felhívás Ingyenes részvényei allokációjának értékei a 
következők szerint rögíztettek: 

Sáv Arány A lejáratkor átadható Ingyenes 
részvények maximális száma 

1. sáv: a 
Kedvezményezett által, 
önkéntes befizetéssel 
jegyzett első 10 részvény  

2 Ingyenes részvény 1 
jegyzett részvény 

esetében 
20 részvény 

2. sáv: a 
Kedvezményezett által, 
önkéntes befizetéssel 
jegyzett további 30 
részvény 

1 Ingyenes részvény 1 
jegyzett részvény 

esetében 

20 részvény a 1. sávban 
+  

30 részvény a 2. sávban 

3. sáv: a 
Kedvezményezett által, 
önkéntes befizetéssel 
jegyzett további 60 
részvény 

1 Ingyenes részvény 2 
jegyzett részvény 

esetében 

20 részvény a 1. sávban 
+  

30 részvény a 2. sávban 
+  

30 részvény a 3. sávban 

A 101. részvény jegyzésétől kezdve az önkéntes befizetést már nem eszközölnek.  

Az FCPE-n keresztül történő jegyzéseknél az ingyenes részvények számításának alapjául 
szolgáló önkéntes befizetéssel megszerzett részvények számát úgy értékeljük, hogy a befizetés 
összegét elosztjuk a jegyzési árral és lefelé kerekítjük a részvények egész számához.  

A kamatláb alkalmazását követően az Ingyenes részvények számát a legközelebbi egész 
számra lefelé kerekítik. 
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Egyes országokban alkalmazandó speciális feltételek: 

A 2022. évi Részvényszerzési felhívás keretében azon Kedvezményezettek esetében, akik 
jegyeztek a 2022. évi Részvényszerzési felhívásban, és az Allokáció idején adóilletékesség 
szerint Spanyolországhoz tartoznak (ezt a kifejezést alább definiáljuk), az Ingyenes részvények 
allokációja a 2022. évi Részvényszerzési felhívás elszámolásának és átadásának napja lesz 
(„allokáció”), és a II. függelék 2. bekezdésében foglaltaktól eltekintve az ingyenes 
részvényeket az Allokációkor véglegesen megszerzettnek kell tekinteni, és ugyanazon a napon 
kell eljuttatni a Kedvezményezettekhez.   

A II. Függelék 2. és 4. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók a fent említett 
Kedvezményezettek kiosztott Ingyenes részvényekre.  

A Kedvezményezetteknek való átadásuktól fogva az Ingyenes részvényeket a 
Kedvezményezettek nevében megnyitott értékpapírszámlákon vezetik be, és közvetlenül 
birtokolják őket.  

Adott esetben az Ingyenes részvények után fizetett osztalékokat automatikusan újrabefektetik a 
„CASTOR INTERNATIONAL” FCPE-be, és ez a részjegyek kibocsátását eredményezi a 
Kedvezményezettek számára. 

Ezeket az ingyenes részvényeket megőrzési kötelezettség terheli, amely az Allokáció harmadik 
évfordulóját követő napon jár le. Ez a megőrzési kötelezettség nem alkalmazandó a 
Kedvezményezett elhalálozásának vagy fogyatékossága esetén, az Ingyenes részvények ebben 
a két esetben átruházhatók az esemény bekövetkeztével. 

A Kedvezményezett nevére bejegyzett Ingyenes részvények azonban az alább meghatározott 
feltételek szerint kerülnek be, és anélkül, hogy a Kedvezményezett igényelhetné az eladási 
áruk egészét vagy egy részét, vagy bármilyen kártalanítást vagy kompenzációt a VINCI 
csoport társaságaitól, ha a Kedvezményezett már nem a VINCI csoport vállalatának 
alkalmazottja (az alábbiakban felsorolt kivételekkel), vagy ha a Kedvezményezett a 
Részvényszerzési felhívás keretében jegyzett részjegyek egészének vagy egy részének 
visszaváltását kérte az Allokáció dátumának 3. évfordulója előtt (az alább felsorolt 
kivételekkel) vagy ha a Részvényszerzési jogok időszakában bármikor megállapították, hogy a 
Kedvezményezettek (i) a 2022. év folyamán a jelen Program keretében meghirdetett 2022. évi 
Részvényszerzési felhívásban jegyeztek, valamint jegyezetek a VINCI által a csoportszintű 
megtakarítási program keretében, a francia Munka törvénykönyvének L. 3332-1 és azt követő 
cikkei alkalmazásában meghirdetett Részvényszerzési felhívásban és/vagy (ii) a 2022. év 
folyamán jegyeztek az e Program keretében meghirdetett 2022. évi Részvényszerzési 
felhívásban, és befektettek a VINCI által az Egyesült Királyságban meghirdetett egyedi Share 
Incentive Plan, SIP programban (Részvényalapú ösztönző programban). 

Az Ingyenes részvényeket az alábbi feltételek mellett veszik vissza:   

– A Részvényszerzési felhívás keretében jegyzett részjegyeknek/részvényeknek a 3 éves 
lezárási időszak vége előtti teljes vagy részleges visszaváltása vagy eladása esetén (kivéve 
elhalálozás vagy fogyatékosság esetén): az Ingyenes Részvényeket a Kedvezményezett 
visszaváltási kérelmének napján veszik vissza. 
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– Ha a Kedvezményezett felmond: az Ingyenes részvényeket visszaveszik (i) azon a napon, 
amikor a Kedvezményezett elküldi felmondó levelét, vagy megszünteti alkalmazotti vagy 
vezetői feladatait, vagy (ii) azon a napon, amikor munkáltatójának képviselője kézhez veszi 
vagy a felmondásáról vagy feladatainak beszüntetéséről szóló levelet. 

– A Kedvezményezett kötelezettségszegési miatti elbocsátása esetén: az Ingyenes részvényeket 
visszaveszik a Kedvezményezettnek az elbocsátásról szóló értesítése napján elvesznek.  

A Program szempontjából a kötelezettségszegés miatti elbocsátásnak minősül minden olyan 
elbocsátás, amely a következő okok miatt következett be: (i) a munkavállaló hibájából, 
károkozás szándékával, kötelezettségei teljesítésének elmulasztásával, a VINCI Csoporton 
belüli munkaviszonya keretében megkövetelt feladatok teljesítésének szándékos és folyamatos 
megtagadásával, (ii) csalás, sikkasztás, lopás, bűncselekmény, becstelen cselekmény vagy 
egyéb mulasztás a VINCI csoporton belüli munkaviszonya keretében, amely kárt okoz, vagy 
észszerű módon kárt okozhat a VINCI Csoport tagvállalatának üzleti tevékenységében vagy a 
jó hírnevében, (iii) ipari titok vagy a VINCI Csoport egyéb bizalmas információinak 
jogosulatlan közzététele, vagy (iv) versenyjogi vagy titoktartási záradék vagy a 
Kedvezményezettre vonatkozó egyéb korlátozás be nem tartása. Ezeket az eseteket a helyi 
jogszabályok alapján fogjuk értékelni.  

– Minden más esetben, amikor a Kedvezményezett az Allokáció dátumának 3. évfordulóján 
már nem a VINCI Csoport vállalatának alkalmazottja: az Ingyenes részvényeket az Allokáció 
dátumának 3. évfordulóján veszik vissza. 

– A 2022-es év során a 2022. évi Részvényszerzési felhívásra és a VINCI által a csoportszintű 
megtakarítási program részeként a francia Munka törvénykönyvének L. 3332-1 és azt követő 
cikkei alapján meghirdetett részvényszerzési felhívásra történő jegyzés esetén és/vagy 2022-
ben a 2022. évi Részvényszerzési felhívásra történő jegyzés, valamint a VINCI által az 
Egyesült Királyságban meghirdetett egyedi Share Incentive Plan (SIP) programba történő 
befektetés esetén: az Ingyenes részvényeket a VINCI vagy a Kedvezményezett munkáltatója 
által készített jelentés napján veszik vissza.  

A fentiektől eltérően a Kedvezményezettek az alábbi esetekben megtartják Ingyenes 
részvényeiket:  

– a Kedvezményezett elhalálozása; 

– a Kedvezményezett fogyatékossága, amely a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI 
PROGRAM szabályzata 11.2 cikkének megfelelően lehetővé teszi részvénypakettjei 
zárolásának feloldását; 

– a Kedvezményezett elbocsátása nem kötelezettségszegés miatt azzal a feltétellel, hogy a 
Kedvezményezett az Allokáció dátumának 3. évfordulója előtt nem kérte a Részvényszerzési 
felhívás keretében jegyzett részjegyek teljes vagy részleges visszaváltását; 

– a munkaszerződés felmondása nyugdíjazás vagy korengedményes nyugdíjazás céljából a 
törvény vagy a helyben alkalmazandó nyugdíjrendszer alkalmazásával, és azzal a feltétellel, 
hogy a Kedvezményezett az Allokáció dátumának 3. évfordulója előtt nem kérte a 
Részvényszerzési felhívás keretében jegyzett részjegyek teljes vagy részleges visszaváltását; 

– a tagvállalati minőség elvesztése bármilyen okból, többek között: 
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• azon Tagvállalatok esetében, amelyekben a VINCI az alaptőke több mint 50%-ával 
rendelkezett a tagsági kérelem benyújtásának napján, a VINCI tulajdonjogának 50%-ra vagy 
annál kevesebbre való csökkenése,  

• azon tagvállalatok esetében, amelyekben a VINCI a tagsági kérelem benyújtásának 
napján a benne foglalt alaptőke 33-50%-át birtokolta és kizárólagos ellenőrzés révén teljes 
mértékben konszolidálta, (i) a VINCI tulajdonosi szintjének csökkentése az alaptőke kevesebb 
mint egyharmadára, vagy (ii) a VINCI kizárólagos ellenőrzés elvesztése, a társaságra ekkor 
már nem jellemző a teljes konszolidáció, 

– a Kedvezményezett munkaszerződésének átruházása olyan társaságra, amely nem része a 
VINCI Csoportnak, a PEG NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYSZERZÉSI PROGRAMJA 2. 
cikkének rendelkezései alapján; 

– Munkáltató vállalat váltás a VINCI Csoporton belül munkáltatói ország váltásával. 
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IV. FÜGGELÉK 

AZ FCPE SZABÁLYZATA ÉS A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK 
DOKUMENTUMA 
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