
Jaké jsou podmínky této nabídky? 
O další informace neváhejte požádat své oddělení

lidských zdrojů nebo mzdovou účtárnu.
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POSKYTNUTÍ 

PRÉMIOVÝCH 

AKCIÍ *
*PODMÍNKY JSOU 

UVEDENY NÍŽE   

S fondem CASTOR  
INTERNATIONAL
Investujte do VINCI !

Úpis akcií od 15. dubna do 15. května 2013

RELAIS 2013

Pokud upíšete ekvivalentní 
hodnotu (1) 

Vaše společnost učiní ve váš prospěch 
finanční příspěvek (2) ve výši 

Tzn. celková výše finančního příspěvku (2) 
může dosáhnout až

1 až 10 akcií 1 akcie nabídnuté za hodnotu 
ekvivalentní každé zakoupené akcii 

40 prémiových akcií
(40 akcií x 1)

41 až 100 akcií
(40 akcií + 60 akcií)

1 akcie nabídnuté za ekvivalentní hodnotu 
každých 2 akcií zakoupených nad 41. akcií výše

70 prémiových akcií
(40 akcií x 1) + (60 akcií x ½)

Využijte zvláštních podmínek!

Finanční příspěvek formou prémiových akcií může dosáhnout                                             
počtu až 70 akcií VINCI 

Společnost VINCI podpoří vaši snahu o spoření poskytnutím 
prémiových akcií, které se různí podle platebního rozhraní. Pravidla 
alokace upřednostňují jedince s malou výší úspor: 40 prémiových akcií 
bude nabídnuto za ekvivalentní hodnotu prvních 40 zakoupených akcií. 

Pozor: prémiové akcie budou uděleny pouze v případě, že držitel bude 
zaměstnancem skupiny VINCI i na konci tříletého období, tzn 13. cervna 
2016, a nevybere celý svůj osobní příspěvek nebo jeho část v souladu s 
vymezením definovaným v plánu CASTOR INTERNATIONAL. K tomuto datu 
vám budou prémiové akcie uděleny automaticky a dle vašeho rozhodnutí 
buď prodány, registrovány na váš účet nebo připočítány k vaší kapitálové 
účasti v akciovém fondu.

Účast na plánu spoření pro rok 2013 znamená spoření na základě preferenčních podmínek po období minimálně tří let, a sice 
úpisem akciových podílů obsažených ve fondu CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2013 investovaných do akcií společnosti VINCI, 
a tím přímou účast na finančních výsledcích firmy.

Dividendy vyplácené společností VINCI
Pokud bude společnost VINCI vyplácet dividendy, zvýší se majetek fondu o 
tyto dividendy, a to zpočátku na základě akcií vlastněných v rámci akciového 
fondu CASTOR INTERNATIONAL FCPE, poté rovněž na základě prémiových 
akcií (tzn. jakmile budou uděleny). Dividendy za akcie vlastněné v rámci 
CASTOR INTERNATIONAL FCPE budou automaticky reinvestovány a zvýší 
počet podílů, které držíte ve vlastnictví.

      Poplatky zaplatí váš zaměstnavatel
Jako zaměstnanec nemáte povinnost platit poplatky za účet ani vstupní poplatky. 

Pro účely výpočtu: 
(1)  Počet upsaných akcií se rovná výši vašeho osobního příspěvku děleno emisním kurzem akcie VINCI  

a zaokrouhleno na nejbližší celé číslo dolů.
(2) Počet alokovaných prémiových akcií se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo dolů.

Kdo se může plánu zúčastnit?
Zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní 
smlouvu se společností, jež je členem 
Mezinárodního skupinového akciového 
plánu (Plan d’épargne groupe actionnariat 
international) a kteří pro tuto společnost 
pracují déle než šest měsíců, po sobě jdoucích či 
nikoli, a to během období posledních 12 měsíců ke dni úpisu.

Za pobírání těchto výhod souhlasíte s tím, že: 
    vaše úspory nebudete moci vybrat po dobu tří let (kromě případů 
předčasného uvolnění, jak je uvedeno na zadní straně tohoto 
dokumentu); 

   investice do akcií představují riziko, které může zvýšit nebo snížit 
váš kapitál;
přijímáte rizika vyplývající z fluktuace kurzovních rozdílů české 
koruny vůči euru.

Rovněž z ní plynou následující výhody:

-
-
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Specifické situace týkající se 
prémiových akcií:
Po vypršení tříletého období vám náleží nárok na 
prémiové akcie. Avšak nárok na prémiové akcie Vám 
rovněž zůstane v případě úmrtí, invalidity, propuštění 
z jiného důvodu než pro porušení Vašich povinností 
nebo v případě odchodu do důchodu před uplynutím 
tříletého období. Pouze v prvních dvou případech 
Vám budou prémiové akcie dodány před uplynutím 
tříletého období.

PŘÍPADY 
PŘEDČASNÉHO 
UVOLNĚNÍ 
INVESTIC:
Sňatek, narození třetího a 
dalšího dítěte v domácnosti, 
rozvod s udělením plného 
či částečného trvalého 
bydlení alespoň jednoho 
dítěte v místě bydliště 
příslušné osoby, invalidita 
příjemce či jeho manželky/
jejího manžela nebo dětí, 

úmrtí příjemce či jeho 
manželky/jejího manžela, 
ukončení pracovní smlouvy 
(z důvodu odchodu do 
důchodu, rezignace 
či výpovědi), koupě či 
přístavba domu, nadměrné 
zadlužení, zahájení 
podnikatelské činnosti.

   Komu je transakce CASTOR 
INTERNATIONAL určena?

Plán CASTOR INTERNATIONAL 2013 je určen zaměstnancům 
společností v 19 zemích, ve kterých je společnost VINCI zastoupena, 
tzn.: Rakousko, Brazílie, Kanada, Chile, Indonésie, Lucembursko, 
Švédsko, Belgie, Česká republika, Německo, Maroko, Nizozemí, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Slovensko, Švýcarsko, 
Velká Británie a Spojené státy americké. Společnost VINCI má v těchto 
společnostech, které jsou členy plánu úspor CASTOR INTERNATIONAL, 
přímou nebo nepřímou spoluúčast vyšší než 50 %.
Zaměstnanci, kteří mají s jednou z těchto společností, která je členem 
tohoto plánu, uzavřenou pracovní smlouvu, se plánu mohou zúčastnit 
za předpokladu, že jsou u této společnosti v zaměstnaneckém 
poměru po dobu minimálně šesti měsíců, po sobě jdoucích či nikoliv, 
a to během posledních 12ti měsíců k datu úpisu.

   Jak se mohu plánu zúčastnit a kolik mohu 
investovat?

Jednoduše vyplňte příslušný formulář pro úpis akcií, nezapomeňte 
připojit datum a svůj podpis. Poté dokumenty zašlete oddělení 
lidských zdrojů nebo mzdovému oddělení.
Pozn:

 ˉ minimální výše platby je €50 (cca 1255,5 Kč k 31.10.2012), určující 
hodnotou směnného kurzu bude hodnota platná dne 12.04.2013;

 ˉ maximální výše platby nesmí překročit 25 % vaší hrubé roční 
mzdy za rok 2013.

   Co to bude stát? 
Podíl můžete upsat za cenu stanovenou předsedou 
představenstva a generálním ředitelem VINCI dne 12. dubna 
2013 po zmocnění ze strany představenstva VINCI. Upisovací 
cena se rovná průměrnému kurzu akcie za posledních 20 dní 
obchodování na burze (otevírací cena) před tímto datem.

   Kdy mohu podíl upsat?
Tato nabídka platí pouze po omezenou dobu. Doba úpisu akcií 
začíná dne 15. dubna a končí dne 15. května 2013 včetně. 
Formuláře úpisu akcií, které budou doručeny po tomto datu, 
nebudou brány v úvahu.

   Jaké jsou podmínky?
Za nabízené finanční přínosy bude váš osobní příspěvek 
zablokován po dobu tří let kromě případů, na které se vztahuje 
předčasné uvolnění vašich investic – viz. rámeček níže. Upozornění: 
pokud během tohoto tříletého období dojde k uvolnění vašeho 

osobního příspěvku nebo jeho části (kromě případu úmrtí nebo 
invalidity), svůj nárok na prémiové akcie pozbudete.
Po uplynutí tříletého období, tzn. po datu 13. června 2016, nebo 
i dříve v určitých specifických případech (viz rámeček níže) 
budete mít právo na prémiové akcie za předpokladu, že budete 
stále zaměstnancem společnosti, která je členem skupiny VINCI. 
Pak budete moci čerpat celkové či částečné úspory, či je dále 
ponechat jako investice ve společnosti.
       

  



V období transakce
Budete-li potřebovat jakékoliv informace, neváhejte se obrátit na oddělení 
lidských zdrojů či mzdové oddělení.

V období po transakci 
Obdržíte individuální výkaz obsahující upsanou částku a počet podílů FCPE 
přidělených ke konci červenec 2013. Poté každoročně obdržíte roční výkaz 
uvádějící hodnotu vaší investice.

Harmonogram
14. března až. 11. dubna 2013: období stanovení upisovací ceny
12. dubna 2013: vyhlášení upisovací ceny
15. dubna až 15. května 2013: období upisování akcií
13. června 2013: navýšení kapitálu
13. června 2016: akvizice prémiových akcií a dostupnost k vašim úsporám

Harmonogram má pouze informační charakter a v případě událostí majících vliv na úspěšný 
postup transakce může být pozměněn.

Kapitálový podíl lze zkontrolovat na
www.amundi-tc.com

GLOSÁŘ
Akcie: akcie vyjadřuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Vlastněním akcií určité společnosti jste tedy vlastníkem odpovídajícího podílu 
na jejím majetku.
Prémiová akcie: prémiová akcie je akcie, která je vydána zdarma. Příjemce není povinen za tuto akcii platit v den, kdy ji převezme do vlastnictví.
Dividenda: dividenda představuje určitou část zisku společnosti, který může být vyplacen akcionářům.
FCPE (Kolektivní zaměstnanecký akciový plán) nebo fond: FCPE je společně vlastněný nástroj (prostředek) investovaný do prodejných cenných papírů, který se 
dělí na podíly. Je rezervovaný pro zaměstnance společnosti nebo několika společností. Investováním do FCPE se stáváte držitelem podílů tohoto konkrétního FCPE.
MEZINÁRODNÍ SKUPINOVÝ AKCIOVÝ PLÁN - INTERNATIONAL GROUP SHARE OWNERSHIP PLAN (známý pod názvem plán CASTOR INTERNATIONAL):  
CASTOR INTERNATIONAL je plán pro zaměstnanecké spoření v rámci skupiny a vlastnictví akcií, který vám s pomocí zaměstnavatele umožňuje zvyšování 
naspořené částky, kterou jste investovali do akcií VINCI.
Blokační období: veškeré platby uskutečněné v rámci plánu CASTOR INTERNATIONAL jsou zablokovány po období tří let. Určité události mohou způsobit, že 
finanční prostředky budou během blokačního období uvolněny před jeho ukončením – jedná se o případy tzv. předčasného uvolnění. Po vypršení blokačního 
období jsou uspořené prostředky volně k dispozici – můžete si je kdykoliv vybrat nebo je nechat jako investice a pokračovat v plánu.

Transakční mechanismus: 
dočasný akciový fond
Akcie společnosti VINCI, získané na základě 
učiněné platby, budou drženy ve fondu CASTOR 
INTERNATIONAL RELAIS 2013, což je dočasný 
akciový fond, který se poté, co dojde ke schválení 
ze strany dozorčí rady a obdržení příslušné 
akreditace od AMF (francouzský úřad pro správu 
finančních trhů) stane součástí akciového fondu 
CASTOR INTERNATIONAL. Budete tedy nejdříve 
vlastnit akcie v dočasném akciovém fondu, a po 
sloučení těchto dvou fondů v akciovém fondu 
CASTOR INTERNATIONAL.

Upozornění: Investoři by měli počítat s tím, že investování do podílů akciového fondu (FCPE) investovaného do vlastního 
kapitálu s sebou nese určitá rizika ztráty kapitálu a že hodnota jejich investic může stoupat či klesat v závislosti na vlivu 
faktorů existujících vně či mimo FCPE.

CASTOR INTERNATIONAL
RELAIS 2013

- Popis plánu

Váš osobní příspěvek A €340,00  €1.360,00  €3.400,00  

Ekvivalentní množství v počtu akcií VINCI
(individuální příspěvek/emisní kurz, 
zaokrouhleno na nejbližší celé číslo dolů)

A ÷ €34 10 akcií 40 akcií 100 akcií

Přínosy* v prémiových akciích B 10 akcií 40 akcií  70 akcií

Odhad celkového počtu akcií C = B + (A ÷ €34) 20 akcií 80 akcií 170 akcií

Každá vámi zaplacená akcie vás 
v konečné fázi bude stát* A ÷ C €17 €17 €20

VÁŠ OSOBNÍ PŘÍSPĚVEK €340,00  €1.360,00  €3.400,00  

Pokud kurz 
akcií VINCI

vzroste o 30 %
(kurz akcie €44,20)

vaše úspora €884,00 €3.536,00 €7.514,00

hrubý výnos* €544,00 €2.176,00 €4.114,00

zůstane
na úrovni €34

vaše úspora €680,00 €2.720,00 €5.780,00

hrubý výnos* €340,00 €1.360,00 €2.380,00

klesne o 30 %
(kurz akcie  €23,80)

vaše úspora €476,00 €1.904,00 €4.046,00

hrubý výnos* €136,00 €544,00 €646,00

Vyčíslení vašich přínosů
Níže uvedené příklady vycházejí z hypotetického upisovacího kurzu 
akcií VINCI ve výši 34 eur.

Po vypršení tříletého blokačního období:

Získáte na tom, že nákladová cena je nižší než upisovací              
kurz akcií díky přidělení prémiových akcií.

Za předpokladu, že stále budete zaměstnancem skupiny VINCI, obdržíte po vypršení tříletého 
blokačního období prémiové akcie společnosti VINCI zdarma (kromě výjimek uvedených na 
zadní straně tohoto dokumentu).

Tyto příklady jsou pouze informativní a neodráží hodnotu akcií VINCI, vývoj směnného kurzu během rozhodného období ani případné 
dividendy, které budou potenciálně proplaceny do akciového fondu a reinvestovány s cílem zvýšit hodnotu vašeho plánu úspor.

Hodnota vašich úspor za tři roky bude záviset na vývoji kurzu akcií 
společnosti VINCI a na pohybu směnných kurzů (všechny výpočty v níže 
uvedené tabulce jsou provedeny v eurech). 

* Nezahrnuje daně, odvody na sociální pojištění a dividendy.

* Nezahrnuje daně a odvody na sociální pojištění.

POSKYTNUTÍ 

PRÉMIOVÝCH

AKCIÍ  

VINCI Construction 
39 %

Benelux 
13 %

Ostatní
evropské země 

20 %

VINCI Autoroutes 
12 %

VINCI Concessions 2 %

VINCI Immobilier 2 %

VINCI Energies 
23 %

Velká Británie 
17 %

Asie a Blízký a
Střední východ 
7 %

Severní a Jižní
Amerika, Oceanie 
16 %

Eurovia 
22 %

Německo 
15 %

Členění obratu dle oborů Členění obratu dle regionu
(bez Francúzska)

Afrika 
12 %

  Koncesní činnost
  Zakázková činnost 

  VINCI
  Euro STOXX Const & Mat
  MSCI World Large Cap 

Díky stále rostoucímu úspěchu 
plánů Castor více než polovina 
zaměstnanců společnosti VINCI 
vlastní, buď přímo nebo nepřímo, 
kolem 10 % podílového kapitálu. 
Kolektivně jsou zaměstnanci 
společnosti VINCI hlavními 
akcionáři, a tak přispívají ke 
stabilitě a nezávislosti Skupiny. 
Klademe velký důraz na podporu 
zaměstnaneckých úspor, protože 
věříme, že to představuje 
skutečný prvek soudržnosti  
v rámci Skupiny. Navazujíc na 
úspěchy poslední kampaně  
v roce 2012, společnost VINCI 

nyní nabízí nový fond “CASTOR 
INTERNATIONAL” pro rok 2013. 
Poprvé bude zahrnovat 19 zemí 
světa. 
Tato nabídka vám poskytne 
příležitost investovat do skupiny 
a být spojeni s jejím výkonem na 
základě úpisu akcií VINCI 
prostřednictvím podílového 
fondu CASTOR INTERNATIONAL 
RELAIS 2013. Takto budete moci 
využít finančního příspěvku ze 
strany vaší společnosti formou 
přidělených prémiových akcií. 
Byl bych rád, kdybyste si tuto 
brožurku spolu s ostatní 
dokumentací pečlivě přečetli. 
Doufám, že mnozí z vás se tohoto 
programu, který byl připraven 
speciálně pro vás, zúčastní. 

VINCI, silná mezinárodní 
společnost
Skupina VINCI, vedoucí subjekt v sektoru 
stavebnictví a koncesní činnosti, zaměstnává 
téměř 190 000 pracovníků ve stovce zemí 
světa. Stěžejní činností skupiny je projekce, 
konstrukce, financování a řízení staveb a 
projektů, které zlepšují kvalitu života každého z 
nás: v oblasti dopravní infrastruktury, veřejných 
i soukromých budov, městských rozvojových 

projektů, stejně jako vodohospodářských, 
energetických a komunikačních sítí. 
Integrovaný model koncesní stavební 
činnosti společnosti VINCI, která jako 
soukromý subjekt přispívá k rozvoji celé 
společnosti, úspěšně spojuje důraz na 
dnešní priority s dlouhodobou udržitelností 
svých výsledků. 

Vývoj kurzu akcií společnosti VINCI za leden 1. říjen 2003 až 31. prosinec 2012 (v €)
ve srovnání s indexem cenných papírů v evropském stavebním průmyslu (DJ Stoxx Construction) 
a benchmarkingem globálního velkého cap indexu (MSCI World)

Kurz akcie VINCI Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

10,6 % 4,0 % 3,4 %

Průměrný roční vývoj v období 01.01.2003 až 31.12.2012 (v €)

* údaje k 31.12.2012 

Obrat celkem:  38,6 mld. €*

Zisk po zdanění:  1.917 mil. €*

Tržní kapitalizace:  20,9 mld. €*

Pozn: Podle předešlého vývoje nelze spolehlivě odhadnout vývoj budoucí.

Kurz akcií společnosti VINCI 
je denně aktualizován v části  
FINANCE na webových 
stránkách www.vinci.com.

Xavier Huillard,
předseda představenstva a výkonný ředitel
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