Πώς μπορώ να συμμετέχω;
ˇ

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; Κάθε υπάλληλος
με σύμβαση εργασίας σε μία από τις εταιρίες που
συμμετέχουν στο Αποταμιευτικό Πρόγραμμα του
Διεθνούς Μετοχικού Ομίλου και έχουν κατά την
ημερομηνία εγγραφής αρχαιότητα τουλάχιστον 6 μηνών,
διαδοχική ή όχι, τους τελευταίους 12 μήνες. Η προσφορά
αυτή δεν απευθύνεται σε κατοίκους των ΗΠΑ.

ˇ Πως;

• Είτε συμπληρώνοντας την έγχαρτη αίτηση εγγραφής
και αποστέλλοντας την στον αντιπρόσωπο της
CASTOR,
• Είτε καταχωρώντας την εγγραφή σας στον ιστότοπο:
castor.vinci.com
Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχετε προωθήσει την πληρωμή της εγγραφής σας στον
ανταποκριτή της CASTOR ώστε η εγγραφή σας να είναι
έγκυρη.

ˇ

Πόσο; Η ελάχιστη καταβολή
ισούται με την τιμή εγγραφής
μίας μετοχής VINCI. Η μέγιστη
καταβολή δεν μπορεί να υπερβεί
το 25% των ετήσιων μικτών
απολαβών σας για το 2020.

Εγγραφή μετοχών από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020

CASTOR
INTERNATIONAL

ˇ

Σε ποια τιμή; Η τιμή εγγραφής καθορίζεται από τον
πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο, κατόπιν εξουσιοδότησης
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναμένεται ότι η τιμή αυτή
θα καθοριστεί στις 15/05/2020, θα είναι ίση με το μέσο
σταθμισμένο των 20 ημερών που προηγούνται της έναρξης
της περιόδου εγγραφής.

2020

ˇ Πότε; Η προσφορά υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

Επενδύστε στον
Όμιλο VINCI!

Η περίοδος εγγραφής είναι από την 18η Μαΐου μέχρι και
την 5η Ιουνίου 2020*. Οι εγγραφές που λαμβάνονται εκτός
των προαναφερόμενων ορίων δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι
εγγραφές μπορούν να γίνουν online μέχρι της 5 Ιουνίου
2020 και ώρα Παρισίων 23:59.
*Με την επιφύλαξη της απόφασης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου,

κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πότε θα έχω πρόσβαση στις αποταμιεύσεις
μου και υπό ποιους όρους;
ˇ Kατά

τη διάρκεια των 3 ετών μετά την
συναλλαγή που προβλέπεται να ολοκληρωθεί
στις 6 Ιουλίου 2020 και μέχρι 5 Ιουλίου 2023

Η επένδυσή σας δεν θα είναι διαθέσιμη σε σας.
Ωστόσο, σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, διακοπή
της σύμβασης εργασίας (συνταξιοδότηση, παραίτηση,
απόλυση, κλπ) και απώλεια του εργοδότου της ιδιότητας
της εταιρίας μέλους, συνέπεια χαμηλού ποσοστού
ιδιοκτησίας ή ελέγχους από τη VINCI, θα έχετε δικαίωμα
να ανακτήσετε πρόωρα την επένδυσή σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτές τις διαφορετικές
περιπτώσεις ισχύουν ειδικοί κανόνες όσον αφορά την
παροχή δωρεάν μετοχών (βλ. Σελίδα 3 και τον κανονισμό
του προγράμματος CASTOR INTERNATIONAL).
.

ˇ Μετά την πάροδο των 3 ετών: δηλαδή από τις
6 Ιουλίου 2023

Οι αποταμιεύσεις σας θα είναι στη διάθεσή σας και
θα λάβετε δωρεάν και οριστικά τις επιπλέον μετοχές
VINCI εφόσον παραμένετε υπάλληλος του Ομίλου
και έχετε διατηρήσει ολόκληρη την αρχική σας
επένδυση.
Θα είστε πλέον ελεύθεροι να διατηρήσετε στην
κατοχή σας τις μετοχές VINCI ή να τις πουλήσετε, είτε
στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών, ανά πάσα στιγμή.

ˇ Η αξία της αποταμίευσής σας ακολουθεί την
αξία της μετοχής VINCI

Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό σας ανά πάσα
στιγμή στη σελίδα castor.vinci.com ή μέσω του
αντίγραφου λογαριασμού που θα λαμβάνετε.

Προειδοποίηση: Όσοι εγγράφονται για την απόκτηση μετοχών θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μία επένδυση σε μετοχές ενέχει τον κίνδυνο απώλειας
του κεφαλαίου και ότι η αξία της επένδυσης ενδέχεται να αυξηθεί ή και να μειωθεί λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.
Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί σύμβαση. Παρατίθεται συμπληρωματικά του κανονισμού του Αποταμιευτικού Προγράμματος του Διεθνούς
Μετοχικού Ομίλου. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα από τον δικτυακό τόπο castor.vinci.com. Όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση γεγονότων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Ο Όμιλος VINCI διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή.
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ˇ Για να ανακτήσετε τις αποταμιεύσεις σας

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα ανθρωπίνων
πόρων ή το τμήμα μισθοδοσίας.

Διανομη
δωρεαν *
μετοχων
ενδυση
μια αρχικη επ
*απαιτειται ετικεσ πληροφοριεσ
(δειτε τισ σχ του εντυπου)
εντοσ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
τον δικτυακό τόπο castor.vinci.com ή επικοινωνήστε με
το τμήμα ανθρωπίνων πόρων ή το λογιστήριό

Για την έκδοση του εντύπου CASTOR
INTERNATIONAL 2020, το Καμερούν,
η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία
και η Σερβία προστίθενται στις
χώρες που δικαιούνται να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
οι οποίες πλέον έφθασαν τις 40.

VINCI, ένας όμιλος που
βελτιώνει τη ζωή και φροντίζει
για τον πλανήτη μας
Με πολύ σημαντικό κύρος στον τομέα
των εργολαβιών και των κατασκευών, ο
Όμιλος VINCI απασχολεί περισσότερους
από 222.000 συνεργάτες σε περίπου
εκατό χώρες.
Αποστολή του είναι να σχεδιάζουμε, να
χρηματοδοτούμε και να διαχειριζόμαστε
τις υποδομές και τους εξοπλισμούς
που συμβάλλουν στην βελτίωση της

CASTOR

Xavier Huillard

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η συμμετοχή όλων στα
αποτελέσματά μας αποτελεί
βασική δέσμευση του Ομίλου
απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα το
οποίο αφορά σχεδόν το 85% των
μισθωτών που ζουν εκτός Γαλλίας
για το 2020. Η εγγραφή μετοχών
VINCI σημαίνει επένδυση στον
Όμιλο και συσχέτιση με τις επιτυχίες
του σε μακροπρόθεσμη βάση.

Σήμερα, περισσότεροι από 160.000
υπάλληλοι και πρώην υπάλληλοι είναι
μέτοχοι του Ομίλου VINCI, δια μέσω των
προγραμμάτων CASTOR. Μαζί, αποτελούν το μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου.
Όπως κάθε χρόνο από το 2012, έτσι
και σε ακόμα ευρύτερη βάση για το
2020, ο Όμιλος VINCI προτείνει στην
πλειοψηφία των υπαλλήλων του να
γίνουν μέτοχοι του Ομίλου με προνομιακούς όρους.
Το πρόγραμμα CASTOR INTERNATIONAL

καθημερινής ζωής και της κινητικότητας
όλων: υποδομές μεταφορών, δημόσια
και ιδιωτικά κτίρια, αστική ανάπτυξη,
συστήματα ύδρευσης, ενέργειας και
επικοινωνιών. Στόχος του Ομίλου VINCI
είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση
ενός πιο βιώσιμου κόσμου, εκπληρώνοντας έτσι τον ρόλο του ως ιδιώτη
εταίρου κοινής ωφελείας.

2020 απευθύνεται αποκλειστικά σε περισσότερους από 90.000 συνεργά-τες
σε 40 χώρες τους οποίους ο όμιλος VINCI
θεωρεί ουσιώδους σημασίας για την
στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει.
Με την εγγραφή σας σε αυτήν την προσφορά, μπορείτε να λάβετε μετά από
3 χρόνια έως και 80 δωρεάν μετοχές (βλ.
Πίνακα στην επόμενη σελίδα) και συνεπώς
να δημιουργήσετε μια μεσοπρόθεσμη
αποταμίευση.

Εξέλιξη της μετοχής VINCI από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 (σε €),
σε σύγκριση με τον δείκτη των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών κατασκευαστικών μετοχών (Euro STOXX Const & Mat)
και τον δείκτη αναφοράς των μεγάλων παγκόσμιων κεφαλαιοποιήσεων (MSCI World Large Cap).

Για να διευκολυνθείτε στην έρευνά
σας, σας προσκαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το παρόν
φυλλάδιο καθώς και τα έντυπα που
συνδέονται με το πρόγραμμα.
Εύχομαι ότι και αυτή τη φορά,
πολλοί από εσάς θα συμμετάσχετε
σε αυτό το πρόγραμμα που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για εσάς και που
αποτελεί τη βάση της κουλτούρας
ανταλλαγής που μας διέπει.

VINCI
VINCI (επανεπενδυόμενα μερίσματα)
Euro STOXX Const & Mat (επανεπενδυόμενα μερίσματα)
MSCI World Large Cap (επανεπενδυόμενα μερίσματα)

Κύκλος εργασιών περίπου

48,1δισεκατομμύρια ευρώ

290.000 έργα ετησίως
222.000 υπάλληλοι σε όλο τον κόσμο,

εκ των οποίων οι 121.000 εκτός Γαλλίας
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Σημείωση: οι προηγούμενες αποδόσεις της τιμής της μετοχής δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποδόσεων αυτής.

Όταν αγοράζετε
μέχρι το αντίτιμο των

Η επιχείρησή σας σας διανέμει δωρεάν
μετοχές ύψους*

Ήτοι ένα σύνολο που ενδέχεται να
φθάσει μέχρι*

1 έως 10 μετοχές

2 δωρεάν μετοχές για κάθε εγγραφή
1 μετοχής από την 1ηη

20 δωρεάν μετοχές

11 έως 40 μετοχές

1 δωρεάν μετοχή για κάθε εγγραφή
1 μετοχής από την 11ηη

50 δωρεάν μετοχές

(10 μετοχές + 30 μετοχές)

41 έως 100 μετοχές

(10 μετοχέςΜαζί, αποτελούν το
μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου μετοχές)

(10 μετοχές x 2)

(10 μετοχές x 2) + (30 μετοχές x 1)

80 δωρεάν μετοχές

1 δωρεάν μετοχή για κάθε εγγραφή
2 μετοχών από την 41η

(10 μετοχές x 2) + (30 μετοχές x 1) + (60 μετοχές x 1/2)

*Ο αριθμός των μετοχών που διανέμονται δωρεάν στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Προσοχή: Κατά την εγγραφή, θα δικαιούστε δωρεάν μετοχές εφόσον είστε υπάλληλος του Ομίλου από τις 6 Ιουλίου 2020. Οι δωρεάν
μετοχές κατοχυρώνονται οριστικά μόνον εφόσον ο κάτοχος παραμένει υπάλληλος του ομίλου VINCI κατά το τέλος της τριετίας, δηλαδή
στις 6 Ιουλίου 2023. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι δωρεάν μετοχές υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες, ήτοι:
Περιστατικό που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μη
διαθεσιμότητας της τριετίας

Δικαιώματα επί των μετοχών

• Θάνατος ή αναπηρία του δικαιούχου
• Συνταξιοδότηση ή καταγγελία της σύμβασης (εκτός από την
περίπτωση υπαιτιότητας του υπαλλήλου)
• Διαγραφή της επιχείρησής σας από τις επιλέξιμες εταιρίες*
• Αλλαγή εργοδότη και χώρας υπηρεσίας εντός του ομίλου VINCI

Ο εργοδότης σας σας καταβάλει πριμοδότηση ίσης αξίας με
τον αριθμό των δωρεάν μετοχών που είχαν διανεμηθεί αρχικά,
πολλαπλασιαζόμενο επί της τιμής εγγραφής σε ευρώ μιας
μετοχής VINCI στα πλαίσια της προσφοράς του προγράμματος
CASTOR INTERNATIONAL 2020. Για χώρες εκτός της ευρωζώνης,
θα εφαρμόζεται η συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την
ημερομηνία αποχώρησής σας από την επιχείρηση.
Αντίθετα, δεν λαμβάνετε τις δωρεάν μετοχές.

• Παραίτηση ή απόλυση με υπαιτιότητα του υπαλλήλου

Χάνετε αμέσως και οριστικά τα κέρδη από τις δωρεάν μετοχές. Δεν
λαμβάνετε ουδεμία χρηματική αποζημίωση.

•Α
 ίτηση για πρόωρη αποδέσμευση των αποταμιεύσεων σας
(μετά το πέρας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σας)

Χάνετε αμέσως και οριστικά τα κέρδη από τις δωρεάν μετοχές. Δεν
λαμβάνετε ουδεμία χρηματική αποζημίωση.

Θα λάβετε τυχόν μερίσματα που καταβάλλονται από τον όμιλο VINCI, εξαρχής από τις
εγγεγραμμένες μετοχές, καθώς και από τις δωρεάν μετοχές μετά την οριστική απόκτησή τους. Τα
μερίσματα που καταβάλλονται για τις μετοχές που κατέχονται θα επανεπενδύονται αυτόματα σε
πρόσθετες μετοχές της VINCI και θα αυξάνουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχετε.

Ως υπάλληλος της εταιρίας, δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα τήρησης λογαριασμού ή εγγραφής.

Μέση απόδοση της μετοχής μεταξύ 1/1/2010 και 31/12/2019
(ο υπολογισμός έχει γίνει σε ευρώ με επεξεργασία της επανένδυση των):

9,69%

Ο Όμιλος VINCI στηρίζει την προσπάθειά σας για αποταμίευση με διανομή δωρεάν
μετοχών, ανάλογα με το ποσό που αποταμιεύετε. Ο κανόνας που επικρατεί ωφελεί τους
μικρούς επενδυτές: 20 μετοχές προσφέρονται για την αγορά των πρώτων 10 μετοχών.

ˇ Η επιχείρησή σας αναλαμβάνει όλα τα έξοδα

Η τιμή της μετοχής VINCI ενημερώνεται καθημερινά στη σελίδα
castor.vinci.com

13,84%

μετοχών που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 80 μετοχές της VINCI

Διανομη
δωρεαν
μετοχων

ˇ Μερίσματα που καταβάλλονται από τον όμιλο VINCI

60

Euro STOXX Const & Mat

ˇ Χρηματοοικονομική συμμετοχή της εταιρείας με τη μορφή δωρεάν

Το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τα δικαιώματα που αφορούν στις δωρεάν μετοχές παρατίθενται στον
κανονισμό του προγράμματος CASTOR INTERNATIONAL τον οποίον και σας συνιστούμε να διαβάσετε.

80

Μετοχή VINCI

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα CASTOR INTERNATIONAL 2020, εξασφαλίζετε
αποταμίευση για ένα διάστημα 3 ετών, ενώ θα έχετε και τα ακόλουθα οφέλη:

*Οι όροι επιλεξιμότητας αναφέρονται στον Κανονισμό του Αποταμιευτικού Προγράμματος του διεθνούς μετοχικού Ομίλου VINCI.

100

2010

Ο Όμιλος VINCI το 2019

160

Επωφεληθείτε από τους ευνοϊκούς όρους!

MSCI World Large Cap
10,79%

Σε αντάλλαγμα γι’αυτά τα οφέλη, δέχεστε:

zΝα μην έχετε πρόσβαση στην αποταμίευσή σας επί 3 έτη (εκτός της περίπτωσης πρόωρης

αποδέσμευσης που διευκρινίζεται στην επόμενη σελίδα),
zτον ενδεχόμενο κίνδυνο αναφορικά με το επενδεδυμένο κεφάλαιό σας, με διακύμανση
τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, που περιλαμβάνει κάθε επένδυση σε μετοχές.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Μετοχή: μία μετοχή αποτελεί έναν τίτλο ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε ένα μερίδιο/κλάσμα του κεφαλαίου μιας
επιχείρησης. Επομένως, με την κατοχή μετοχών μιας εταιρείας, κατέχουμε μερίδιο αυτής της εταιρείας.
Δωρεάν μετοχή: μία δωρεάν μετοχή είναι μία μετοχή που προσφέρεται χωρίς ο δικαιούχος να υποχρεώνεται να
καταβάλει το αντίτιμο της μετοχής, την ημερομηνία που αυτή γίνεται ιδιοκτησία του.
Μέρισμα: το μέρισμα αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα των κερδών μιας επιχείρησης, το οποίο διανέμεται στους
μετόχους της.
Τιμή εγγραφής: θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο όρο της τιμής κατά τις 20 ημέρες (μέση τιμή σταθμισμένη με τον
όγκο) πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφής.
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επικοινωνιών. Στόχος του Ομίλου VINCI
είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση
ενός πιο βιώσιμου κόσμου, εκπληρώνοντας έτσι τον ρόλο του ως ιδιώτη
εταίρου κοινής ωφελείας.

2020 απευθύνεται αποκλειστικά σε περισσότερους από 90.000 συνεργά-τες
σε 40 χώρες τους οποίους ο όμιλος VINCI
θεωρεί ουσιώδους σημασίας για την
στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει.
Με την εγγραφή σας σε αυτήν την προσφορά, μπορείτε να λάβετε μετά από
3 χρόνια έως και 80 δωρεάν μετοχές (βλ.
Πίνακα στην επόμενη σελίδα) και συνεπώς
να δημιουργήσετε μια μεσοπρόθεσμη
αποταμίευση.

Εξέλιξη της μετοχής VINCI από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 (σε €),
σε σύγκριση με τον δείκτη των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών κατασκευαστικών μετοχών (Euro STOXX Const & Mat)
και τον δείκτη αναφοράς των μεγάλων παγκόσμιων κεφαλαιοποιήσεων (MSCI World Large Cap).

Για να διευκολυνθείτε στην έρευνά
σας, σας προσκαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το παρόν
φυλλάδιο καθώς και τα έντυπα που
συνδέονται με το πρόγραμμα.
Εύχομαι ότι και αυτή τη φορά,
πολλοί από εσάς θα συμμετάσχετε
σε αυτό το πρόγραμμα που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για εσάς και που
αποτελεί τη βάση της κουλτούρας
ανταλλαγής που μας διέπει.

VINCI
VINCI (επανεπενδυόμενα μερίσματα)
Euro STOXX Const & Mat (επανεπενδυόμενα μερίσματα)
MSCI World Large Cap (επανεπενδυόμενα μερίσματα)

Κύκλος εργασιών περίπου

48,1δισεκατομμύρια ευρώ

290.000 έργα ετησίως
222.000 υπάλληλοι σε όλο τον κόσμο,

εκ των οποίων οι 121.000 εκτός Γαλλίας

€
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Σημείωση: οι προηγούμενες αποδόσεις της τιμής της μετοχής δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποδόσεων αυτής.

Όταν αγοράζετε
μέχρι το αντίτιμο των

Η επιχείρησή σας σας διανέμει δωρεάν
μετοχές ύψους*

Ήτοι ένα σύνολο που ενδέχεται να
φθάσει μέχρι*

1 έως 10 μετοχές

2 δωρεάν μετοχές για κάθε εγγραφή
1 μετοχής από την 1ηη

20 δωρεάν μετοχές

11 έως 40 μετοχές

1 δωρεάν μετοχή για κάθε εγγραφή
1 μετοχής από την 11ηη

50 δωρεάν μετοχές

(10 μετοχές + 30 μετοχές)

41 έως 100 μετοχές

(10 μετοχέςΜαζί, αποτελούν το
μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου μετοχές)

(10 μετοχές x 2)

(10 μετοχές x 2) + (30 μετοχές x 1)

80 δωρεάν μετοχές

1 δωρεάν μετοχή για κάθε εγγραφή
2 μετοχών από την 41η

(10 μετοχές x 2) + (30 μετοχές x 1) + (60 μετοχές x 1/2)

*Ο αριθμός των μετοχών που διανέμονται δωρεάν στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Προσοχή: Κατά την εγγραφή, θα δικαιούστε δωρεάν μετοχές εφόσον είστε υπάλληλος του Ομίλου από τις 6 Ιουλίου 2020. Οι δωρεάν
μετοχές κατοχυρώνονται οριστικά μόνον εφόσον ο κάτοχος παραμένει υπάλληλος του ομίλου VINCI κατά το τέλος της τριετίας, δηλαδή
στις 6 Ιουλίου 2023. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι δωρεάν μετοχές υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες, ήτοι:
Περιστατικό που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μη
διαθεσιμότητας της τριετίας

Δικαιώματα επί των μετοχών

• Θάνατος ή αναπηρία του δικαιούχου
• Συνταξιοδότηση ή καταγγελία της σύμβασης (εκτός από την
περίπτωση υπαιτιότητας του υπαλλήλου)
• Διαγραφή της επιχείρησής σας από τις επιλέξιμες εταιρίες*
• Αλλαγή εργοδότη και χώρας υπηρεσίας εντός του ομίλου VINCI

Ο εργοδότης σας σας καταβάλει πριμοδότηση ίσης αξίας με
τον αριθμό των δωρεάν μετοχών που είχαν διανεμηθεί αρχικά,
πολλαπλασιαζόμενο επί της τιμής εγγραφής σε ευρώ μιας
μετοχής VINCI στα πλαίσια της προσφοράς του προγράμματος
CASTOR INTERNATIONAL 2020. Για χώρες εκτός της ευρωζώνης,
θα εφαρμόζεται η συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την
ημερομηνία αποχώρησής σας από την επιχείρηση.
Αντίθετα, δεν λαμβάνετε τις δωρεάν μετοχές.

• Παραίτηση ή απόλυση με υπαιτιότητα του υπαλλήλου

Χάνετε αμέσως και οριστικά τα κέρδη από τις δωρεάν μετοχές. Δεν
λαμβάνετε ουδεμία χρηματική αποζημίωση.

•Α
 ίτηση για πρόωρη αποδέσμευση των αποταμιεύσεων σας
(μετά το πέρας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σας)

Χάνετε αμέσως και οριστικά τα κέρδη από τις δωρεάν μετοχές. Δεν
λαμβάνετε ουδεμία χρηματική αποζημίωση.

Θα λάβετε τυχόν μερίσματα που καταβάλλονται από τον όμιλο VINCI, εξαρχής από τις
εγγεγραμμένες μετοχές, καθώς και από τις δωρεάν μετοχές μετά την οριστική απόκτησή τους. Τα
μερίσματα που καταβάλλονται για τις μετοχές που κατέχονται θα επανεπενδύονται αυτόματα σε
πρόσθετες μετοχές της VINCI και θα αυξάνουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχετε.

Ως υπάλληλος της εταιρίας, δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα τήρησης λογαριασμού ή εγγραφής.

Μέση απόδοση της μετοχής μεταξύ 1/1/2010 και 31/12/2019
(ο υπολογισμός έχει γίνει σε ευρώ με επεξεργασία της επανένδυση των):

9,69%

Ο Όμιλος VINCI στηρίζει την προσπάθειά σας για αποταμίευση με διανομή δωρεάν
μετοχών, ανάλογα με το ποσό που αποταμιεύετε. Ο κανόνας που επικρατεί ωφελεί τους
μικρούς επενδυτές: 20 μετοχές προσφέρονται για την αγορά των πρώτων 10 μετοχών.

ˇ Η επιχείρησή σας αναλαμβάνει όλα τα έξοδα

Η τιμή της μετοχής VINCI ενημερώνεται καθημερινά στη σελίδα
castor.vinci.com

13,84%

μετοχών που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 80 μετοχές της VINCI

Διανομη
δωρεαν
μετοχων

ˇ Μερίσματα που καταβάλλονται από τον όμιλο VINCI

60

Euro STOXX Const & Mat

ˇ Χρηματοοικονομική συμμετοχή της εταιρείας με τη μορφή δωρεάν

Το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τα δικαιώματα που αφορούν στις δωρεάν μετοχές παρατίθενται στον
κανονισμό του προγράμματος CASTOR INTERNATIONAL τον οποίον και σας συνιστούμε να διαβάσετε.

80

Μετοχή VINCI

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα CASTOR INTERNATIONAL 2020, εξασφαλίζετε
αποταμίευση για ένα διάστημα 3 ετών, ενώ θα έχετε και τα ακόλουθα οφέλη:

*Οι όροι επιλεξιμότητας αναφέρονται στον Κανονισμό του Αποταμιευτικού Προγράμματος του διεθνούς μετοχικού Ομίλου VINCI.

100

2010

Ο Όμιλος VINCI το 2019

160

Επωφεληθείτε από τους ευνοϊκούς όρους!

MSCI World Large Cap
10,79%

Σε αντάλλαγμα γι’αυτά τα οφέλη, δέχεστε:

zΝα μην έχετε πρόσβαση στην αποταμίευσή σας επί 3 έτη (εκτός της περίπτωσης πρόωρης

αποδέσμευσης που διευκρινίζεται στην επόμενη σελίδα),
zτον ενδεχόμενο κίνδυνο αναφορικά με το επενδεδυμένο κεφάλαιό σας, με διακύμανση
τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, που περιλαμβάνει κάθε επένδυση σε μετοχές.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Μετοχή: μία μετοχή αποτελεί έναν τίτλο ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε ένα μερίδιο/κλάσμα του κεφαλαίου μιας
επιχείρησης. Επομένως, με την κατοχή μετοχών μιας εταιρείας, κατέχουμε μερίδιο αυτής της εταιρείας.
Δωρεάν μετοχή: μία δωρεάν μετοχή είναι μία μετοχή που προσφέρεται χωρίς ο δικαιούχος να υποχρεώνεται να
καταβάλει το αντίτιμο της μετοχής, την ημερομηνία που αυτή γίνεται ιδιοκτησία του.
Μέρισμα: το μέρισμα αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα των κερδών μιας επιχείρησης, το οποίο διανέμεται στους
μετόχους της.
Τιμή εγγραφής: θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο όρο της τιμής κατά τις 20 ημέρες (μέση τιμή σταθμισμένη με τον
όγκο) πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφής.

Πώς μπορώ να συμμετέχω;
ˇ

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; Κάθε υπάλληλος
με σύμβαση εργασίας σε μία από τις εταιρίες που
συμμετέχουν στο Αποταμιευτικό Πρόγραμμα του
Διεθνούς Μετοχικού Ομίλου και έχουν κατά την
ημερομηνία εγγραφής αρχαιότητα τουλάχιστον 6 μηνών,
διαδοχική ή όχι, τους τελευταίους 12 μήνες. Η προσφορά
αυτή δεν απευθύνεται σε κατοίκους των ΗΠΑ.

ˇ Πως;

• Είτε συμπληρώνοντας την έγχαρτη αίτηση εγγραφής
και αποστέλλοντας την στον αντιπρόσωπο της
CASTOR,
• Είτε καταχωρώντας την εγγραφή σας στον ιστότοπο:
castor.vinci.com
Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχετε προωθήσει την πληρωμή της εγγραφής σας στον
ανταποκριτή της CASTOR ώστε η εγγραφή σας να είναι
έγκυρη.

ˇ

Πόσο; Η ελάχιστη καταβολή
ισούται με την τιμή εγγραφής
μίας μετοχής VINCI. Η μέγιστη
καταβολή δεν μπορεί να υπερβεί
το 25% των ετήσιων μικτών
απολαβών σας για το 2020.

Εγγραφή μετοχών από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020

CASTOR
INTERNATIONAL

ˇ

Σε ποια τιμή; Η τιμή εγγραφής καθορίζεται από τον
πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο, κατόπιν εξουσιοδότησης
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναμένεται ότι η τιμή αυτή
θα καθοριστεί στις 15/05/2020, θα είναι ίση με το μέσο
σταθμισμένο των 20 ημερών που προηγούνται της έναρξης
της περιόδου εγγραφής.

2020

ˇ Πότε; Η προσφορά υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

Επενδύστε στον
Όμιλο VINCI!

Η περίοδος εγγραφής είναι από την 18η Μαΐου μέχρι και
την 5η Ιουνίου 2020*. Οι εγγραφές που λαμβάνονται εκτός
των προαναφερόμενων ορίων δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι
εγγραφές μπορούν να γίνουν online μέχρι της 5 Ιουνίου
2020 και ώρα Παρισίων 23:59.
*Με την επιφύλαξη της απόφασης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου,

κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πότε θα έχω πρόσβαση στις αποταμιεύσεις
μου και υπό ποιους όρους;
ˇ Kατά

τη διάρκεια των 3 ετών μετά την
συναλλαγή που προβλέπεται να ολοκληρωθεί
στις 6 Ιουλίου 2020 και μέχρι 5 Ιουλίου 2023

Η επένδυσή σας δεν θα είναι διαθέσιμη σε σας.
Ωστόσο, σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, διακοπή
της σύμβασης εργασίας (συνταξιοδότηση, παραίτηση,
απόλυση, κλπ) και απώλεια του εργοδότου της ιδιότητας
της εταιρίας μέλους, συνέπεια χαμηλού ποσοστού
ιδιοκτησίας ή ελέγχους από τη VINCI, θα έχετε δικαίωμα
να ανακτήσετε πρόωρα την επένδυσή σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτές τις διαφορετικές
περιπτώσεις ισχύουν ειδικοί κανόνες όσον αφορά την
παροχή δωρεάν μετοχών (βλ. Σελίδα 3 και τον κανονισμό
του προγράμματος CASTOR INTERNATIONAL).
.

ˇ Μετά την πάροδο των 3 ετών: δηλαδή από τις
6 Ιουλίου 2023

Οι αποταμιεύσεις σας θα είναι στη διάθεσή σας και
θα λάβετε δωρεάν και οριστικά τις επιπλέον μετοχές
VINCI εφόσον παραμένετε υπάλληλος του Ομίλου
και έχετε διατηρήσει ολόκληρη την αρχική σας
επένδυση.
Θα είστε πλέον ελεύθεροι να διατηρήσετε στην
κατοχή σας τις μετοχές VINCI ή να τις πουλήσετε, είτε
στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών, ανά πάσα στιγμή.

ˇ Η αξία της αποταμίευσής σας ακολουθεί την
αξία της μετοχής VINCI

Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό σας ανά πάσα
στιγμή στη σελίδα castor.vinci.com ή μέσω του
αντίγραφου λογαριασμού που θα λαμβάνετε.

Προειδοποίηση: Όσοι εγγράφονται για την απόκτηση μετοχών θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μία επένδυση σε μετοχές ενέχει τον κίνδυνο απώλειας
του κεφαλαίου και ότι η αξία της επένδυσης ενδέχεται να αυξηθεί ή και να μειωθεί λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.
Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί σύμβαση. Παρατίθεται συμπληρωματικά του κανονισμού του Αποταμιευτικού Προγράμματος του Διεθνούς
Μετοχικού Ομίλου. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα από τον δικτυακό τόπο castor.vinci.com. Όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση γεγονότων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Ο Όμιλος VINCI διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή.

- DIRECTION ARTISTIQUE ET ILLUSTRATIONS : T. GUIDEZ - BRO_GRC_GR

ˇ Για να ανακτήσετε τις αποταμιεύσεις σας

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα ανθρωπίνων
πόρων ή το τμήμα μισθοδοσίας.

Διανομη
δωρεαν *
μετοχων
ενδυση
μια αρχικη επ
*απαιτειται ετικεσ πληροφοριεσ
(δειτε τισ σχ του εντυπου)
εντοσ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
τον δικτυακό τόπο castor.vinci.com ή επικοινωνήστε με
το τμήμα ανθρωπίνων πόρων ή το λογιστήριό

Πώς μπορώ να συμμετέχω;
ˇ

Ποιος μπορεί να συμμετέχει; Κάθε υπάλληλος
με σύμβαση εργασίας σε μία από τις εταιρίες που
συμμετέχουν στο Αποταμιευτικό Πρόγραμμα του
Διεθνούς Μετοχικού Ομίλου και έχουν κατά την
ημερομηνία εγγραφής αρχαιότητα τουλάχιστον 6 μηνών,
διαδοχική ή όχι, τους τελευταίους 12 μήνες. Η προσφορά
αυτή δεν απευθύνεται σε κατοίκους των ΗΠΑ.

ˇ Πως;

• Είτε συμπληρώνοντας την έγχαρτη αίτηση εγγραφής
και αποστέλλοντας την στον αντιπρόσωπο της
CASTOR,
• Είτε καταχωρώντας την εγγραφή σας στον ιστότοπο:
castor.vinci.com
Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχετε προωθήσει την πληρωμή της εγγραφής σας στον
ανταποκριτή της CASTOR ώστε η εγγραφή σας να είναι
έγκυρη.

ˇ

Πόσο; Η ελάχιστη καταβολή
ισούται με την τιμή εγγραφής
μίας μετοχής VINCI. Η μέγιστη
καταβολή δεν μπορεί να υπερβεί
το 25% των ετήσιων μικτών
απολαβών σας για το 2020.

ˇ

Σε ποια τιμή; Η τιμή εγγραφής καθορίζεται από τον
πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο, κατόπιν εξουσιοδότησης
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναμένεται ότι η τιμή αυτή
θα καθοριστεί στις 15/05/2020, θα είναι ίση με το μέσο
σταθμισμένο των 20 ημερών που προηγούνται της έναρξης
της περιόδου εγγραφής.

ˇ

Πότε; Η προσφορά υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.
Η περίοδος εγγραφής είναι από την 18η Μαΐου μέχρι και
την 5η Ιουνίου 2020*. Οι εγγραφές που λαμβάνονται εκτός
των προαναφερόμενων ορίων δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι
εγγραφές μπορούν να γίνουν online μέχρι της 5 Ιουνίου
2020 και ώρα Παρισίων 23:59.

Εγγραφή μετοχών από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020

CASTOR
INTERNATIONAL
2020

Διανομη
δωρεαν *
μετοχων
ενδυση
μια αρχικη επ
*απαιτειται ετικεσ πληροφοριεσ
(δειτε τισ σχ του εντυπου)
εντοσ

Επενδύστε στον
Όμιλο VINCI!

*Με την επιφύλαξη της απόφασης του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου,

κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πότε θα έχω πρόσβαση στις αποταμιεύσεις
μου και υπό ποιους όρους;
ˇ Για να ανακτήσετε τις αποταμιεύσεις σας

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα ανθρωπίνων
πόρων ή το τμήμα μισθοδοσίας.

ˇ Kατά τη διάρκεια των 3 ετών μετά την
συναλλαγή που προβλέπεται να ολοκληρωθεί
στις 6 Ιουλίου 2020 και μέχρι 5 Ιουλίου 2023

Η επένδυσή σας δεν θα είναι διαθέσιμη σε σας.
Ωστόσο, σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, διακοπή
της σύμβασης εργασίας (συνταξιοδότηση, παραίτηση,
απόλυση, κλπ) και απώλεια του εργοδότου της ιδιότητας
της εταιρίας μέλους, συνέπεια χαμηλού ποσοστού
ιδιοκτησίας ή ελέγχους από τη VINCI, θα έχετε δικαίωμα
να ανακτήσετε πρόωρα την επένδυσή σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτές τις διαφορετικές
περιπτώσεις ισχύουν ειδικοί κανόνες όσον αφορά την
παροχή δωρεάν μετοχών (βλ. Σελίδα 3 και τον κανονισμό
του προγράμματος CASTOR INTERNATIONAL).
.

ˇ Μετά την πάροδο των 3 ετών: δηλαδή από τις
6 Ιουλίου 2023

Οι αποταμιεύσεις σας θα είναι στη διάθεσή σας και
θα λάβετε δωρεάν και οριστικά τις επιπλέον μετοχές
VINCI εφόσον παραμένετε υπάλληλος του Ομίλου
και έχετε διατηρήσει ολόκληρη την αρχική σας
επένδυση.
Θα είστε πλέον ελεύθεροι να διατηρήσετε στην
κατοχή σας τις μετοχές VINCI ή να τις πουλήσετε, είτε
στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών, ανά πάσα στιγμή.

ˇ Η αξία της αποταμίευσής σας ακολουθεί την
αξία της μετοχής VINCI

Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό σας ανά πάσα
στιγμή στη σελίδα castor.vinci.com ή μέσω του
αντίγραφου λογαριασμού που θα λαμβάνετε.

Προειδοποίηση: Όσοι εγγράφονται για την απόκτηση μετοχών θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μία επένδυση σε μετοχές ενέχει τον κίνδυνο απώλειας
του κεφαλαίου και ότι η αξία της επένδυσης ενδέχεται να αυξηθεί ή και να μειωθεί λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.
Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί σύμβαση. Παρατίθεται συμπληρωματικά του κανονισμού του Αποταμιευτικού Προγράμματος του Διεθνούς
Μετοχικού Ομίλου. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα από τον δικτυακό τόπο castor.vinci.com. Όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση γεγονότων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Ο Όμιλος VINCI διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή.

- DIRECTION ARTISTIQUE ET ILLUSTRATIONS : T. GUIDEZ - BRO_GRC_GR

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
τον δικτυακό τόπο castor.vinci.com ή επικοινωνήστε με
το τμήμα ανθρωπίνων πόρων ή το λογιστήριό

Για την έκδοση του εντύπου CASTOR
INTERNATIONAL 2020, το Καμερούν,
η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία
και η Σερβία προστίθενται στις
χώρες που δικαιούνται να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
οι οποίες πλέον έφθασαν τις 40.

VINCI, ένας όμιλος που
βελτιώνει τη ζωή και φροντίζει
για τον πλανήτη μας
Με πολύ σημαντικό κύρος στον τομέα
των εργολαβιών και των κατασκευών, ο
Όμιλος VINCI απασχολεί περισσότερους
από 222.000 συνεργάτες σε περίπου
εκατό χώρες.
Αποστολή του είναι να σχεδιάζουμε, να
χρηματοδοτούμε και να διαχειριζόμαστε
τις υποδομές και τους εξοπλισμούς
που συμβάλλουν στην βελτίωση της

CASTOR

Xavier Huillard

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η συμμετοχή όλων στα
αποτελέσματά μας αποτελεί
βασική δέσμευση του Ομίλου
απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα το
οποίο αφορά σχεδόν το 85% των
μισθωτών που ζουν εκτός Γαλλίας
για το 2020. Η εγγραφή μετοχών
VINCI σημαίνει επένδυση στον
Όμιλο και συσχέτιση με τις επιτυχίες
του σε μακροπρόθεσμη βάση.

Σήμερα, περισσότεροι από 160.000
υπάλληλοι και πρώην υπάλληλοι είναι
μέτοχοι του Ομίλου VINCI, δια μέσω των
προγραμμάτων CASTOR. Μαζί, αποτελούν το μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου.
Όπως κάθε χρόνο από το 2012, έτσι
και σε ακόμα ευρύτερη βάση για το
2020, ο Όμιλος VINCI προτείνει στην
πλειοψηφία των υπαλλήλων του να
γίνουν μέτοχοι του Ομίλου με προνομιακούς όρους.
Το πρόγραμμα CASTOR INTERNATIONAL

καθημερινής ζωής και της κινητικότητας
όλων: υποδομές μεταφορών, δημόσια
και ιδιωτικά κτίρια, αστική ανάπτυξη,
συστήματα ύδρευσης, ενέργειας και
επικοινωνιών. Στόχος του Ομίλου VINCI
είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση
ενός πιο βιώσιμου κόσμου, εκπληρώνοντας έτσι τον ρόλο του ως ιδιώτη
εταίρου κοινής ωφελείας.

2020 απευθύνεται αποκλειστικά σε περισσότερους από 90.000 συνεργά-τες
σε 40 χώρες τους οποίους ο όμιλος VINCI
θεωρεί ουσιώδους σημασίας για την
στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει.
Με την εγγραφή σας σε αυτήν την προσφορά, μπορείτε να λάβετε μετά από
3 χρόνια έως και 80 δωρεάν μετοχές (βλ.
Πίνακα στην επόμενη σελίδα) και συνεπώς
να δημιουργήσετε μια μεσοπρόθεσμη
αποταμίευση.

Εξέλιξη της μετοχής VINCI από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 (σε €),
σε σύγκριση με τον δείκτη των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών κατασκευαστικών μετοχών (Euro STOXX Const & Mat)
και τον δείκτη αναφοράς των μεγάλων παγκόσμιων κεφαλαιοποιήσεων (MSCI World Large Cap).

Για να διευκολυνθείτε στην έρευνά
σας, σας προσκαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το παρόν
φυλλάδιο καθώς και τα έντυπα που
συνδέονται με το πρόγραμμα.
Εύχομαι ότι και αυτή τη φορά,
πολλοί από εσάς θα συμμετάσχετε
σε αυτό το πρόγραμμα που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για εσάς και που
αποτελεί τη βάση της κουλτούρας
ανταλλαγής που μας διέπει.

VINCI
VINCI (επανεπενδυόμενα μερίσματα)
Euro STOXX Const & Mat (επανεπενδυόμενα μερίσματα)
MSCI World Large Cap (επανεπενδυόμενα μερίσματα)

Κύκλος εργασιών περίπου

48,1δισεκατομμύρια ευρώ

290.000 έργα ετησίως
222.000 υπάλληλοι σε όλο τον κόσμο,

εκ των οποίων οι 121.000 εκτός Γαλλίας

€

140
120

40
20

2019

Σημείωση: οι προηγούμενες αποδόσεις της τιμής της μετοχής δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποδόσεων αυτής.

Όταν αγοράζετε
μέχρι το αντίτιμο των

Η επιχείρησή σας σας διανέμει δωρεάν
μετοχές ύψους*

Ήτοι ένα σύνολο που ενδέχεται να
φθάσει μέχρι*

1 έως 10 μετοχές

2 δωρεάν μετοχές για κάθε εγγραφή
1 μετοχής από την 1ηη

20 δωρεάν μετοχές

11 έως 40 μετοχές

1 δωρεάν μετοχή για κάθε εγγραφή
1 μετοχής από την 11ηη

50 δωρεάν μετοχές

(10 μετοχές + 30 μετοχές)

41 έως 100 μετοχές

(10 μετοχέςΜαζί, αποτελούν το
μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου μετοχές)

(10 μετοχές x 2)

(10 μετοχές x 2) + (30 μετοχές x 1)

80 δωρεάν μετοχές

1 δωρεάν μετοχή για κάθε εγγραφή
2 μετοχών από την 41η

(10 μετοχές x 2) + (30 μετοχές x 1) + (60 μετοχές x 1/2)

*Ο αριθμός των μετοχών που διανέμονται δωρεάν στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Προσοχή: Κατά την εγγραφή, θα δικαιούστε δωρεάν μετοχές εφόσον είστε υπάλληλος του Ομίλου από τις 6 Ιουλίου 2020. Οι δωρεάν
μετοχές κατοχυρώνονται οριστικά μόνον εφόσον ο κάτοχος παραμένει υπάλληλος του ομίλου VINCI κατά το τέλος της τριετίας, δηλαδή
στις 6 Ιουλίου 2023. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι δωρεάν μετοχές υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες, ήτοι:
Περιστατικό που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μη
διαθεσιμότητας της τριετίας

Δικαιώματα επί των μετοχών

• Θάνατος ή αναπηρία του δικαιούχου
• Συνταξιοδότηση ή καταγγελία της σύμβασης (εκτός από την
περίπτωση υπαιτιότητας του υπαλλήλου)
• Διαγραφή της επιχείρησής σας από τις επιλέξιμες εταιρίες*
• Αλλαγή εργοδότη και χώρας υπηρεσίας εντός του ομίλου VINCI

Ο εργοδότης σας σας καταβάλει πριμοδότηση ίσης αξίας με
τον αριθμό των δωρεάν μετοχών που είχαν διανεμηθεί αρχικά,
πολλαπλασιαζόμενο επί της τιμής εγγραφής σε ευρώ μιας
μετοχής VINCI στα πλαίσια της προσφοράς του προγράμματος
CASTOR INTERNATIONAL 2020. Για χώρες εκτός της ευρωζώνης,
θα εφαρμόζεται η συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την
ημερομηνία αποχώρησής σας από την επιχείρηση.
Αντίθετα, δεν λαμβάνετε τις δωρεάν μετοχές.

• Παραίτηση ή απόλυση με υπαιτιότητα του υπαλλήλου

Χάνετε αμέσως και οριστικά τα κέρδη από τις δωρεάν μετοχές. Δεν
λαμβάνετε ουδεμία χρηματική αποζημίωση.

•Α
 ίτηση για πρόωρη αποδέσμευση των αποταμιεύσεων σας
(μετά το πέρας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σας)

Χάνετε αμέσως και οριστικά τα κέρδη από τις δωρεάν μετοχές. Δεν
λαμβάνετε ουδεμία χρηματική αποζημίωση.

Θα λάβετε τυχόν μερίσματα που καταβάλλονται από τον όμιλο VINCI, εξαρχής από τις
εγγεγραμμένες μετοχές, καθώς και από τις δωρεάν μετοχές μετά την οριστική απόκτησή τους. Τα
μερίσματα που καταβάλλονται για τις μετοχές που κατέχονται θα επανεπενδύονται αυτόματα σε
πρόσθετες μετοχές της VINCI και θα αυξάνουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχετε.

Ως υπάλληλος της εταιρίας, δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα τήρησης λογαριασμού ή εγγραφής.

Μέση απόδοση της μετοχής μεταξύ 1/1/2010 και 31/12/2019
(ο υπολογισμός έχει γίνει σε ευρώ με επεξεργασία της επανένδυση των):

9,69%

Ο Όμιλος VINCI στηρίζει την προσπάθειά σας για αποταμίευση με διανομή δωρεάν
μετοχών, ανάλογα με το ποσό που αποταμιεύετε. Ο κανόνας που επικρατεί ωφελεί τους
μικρούς επενδυτές: 20 μετοχές προσφέρονται για την αγορά των πρώτων 10 μετοχών.

ˇ Η επιχείρησή σας αναλαμβάνει όλα τα έξοδα

Η τιμή της μετοχής VINCI ενημερώνεται καθημερινά στη σελίδα
castor.vinci.com

13,84%

μετοχών που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 80 μετοχές της VINCI

Διανομη
δωρεαν
μετοχων

ˇ Μερίσματα που καταβάλλονται από τον όμιλο VINCI

60

Euro STOXX Const & Mat

ˇ Χρηματοοικονομική συμμετοχή της εταιρείας με τη μορφή δωρεάν

Το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τα δικαιώματα που αφορούν στις δωρεάν μετοχές παρατίθενται στον
κανονισμό του προγράμματος CASTOR INTERNATIONAL τον οποίον και σας συνιστούμε να διαβάσετε.

80

Μετοχή VINCI

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα CASTOR INTERNATIONAL 2020, εξασφαλίζετε
αποταμίευση για ένα διάστημα 3 ετών, ενώ θα έχετε και τα ακόλουθα οφέλη:

*Οι όροι επιλεξιμότητας αναφέρονται στον Κανονισμό του Αποταμιευτικού Προγράμματος του διεθνούς μετοχικού Ομίλου VINCI.

100

2010

Ο Όμιλος VINCI το 2019

160

Επωφεληθείτε από τους ευνοϊκούς όρους!

MSCI World Large Cap
10,79%

Σε αντάλλαγμα γι’αυτά τα οφέλη, δέχεστε:

zΝα μην έχετε πρόσβαση στην αποταμίευσή σας επί 3 έτη (εκτός της περίπτωσης πρόωρης

αποδέσμευσης που διευκρινίζεται στην επόμενη σελίδα),
zτον ενδεχόμενο κίνδυνο αναφορικά με το επενδεδυμένο κεφάλαιό σας, με διακύμανση
τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, που περιλαμβάνει κάθε επένδυση σε μετοχές.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Μετοχή: μία μετοχή αποτελεί έναν τίτλο ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε ένα μερίδιο/κλάσμα του κεφαλαίου μιας
επιχείρησης. Επομένως, με την κατοχή μετοχών μιας εταιρείας, κατέχουμε μερίδιο αυτής της εταιρείας.
Δωρεάν μετοχή: μία δωρεάν μετοχή είναι μία μετοχή που προσφέρεται χωρίς ο δικαιούχος να υποχρεώνεται να
καταβάλει το αντίτιμο της μετοχής, την ημερομηνία που αυτή γίνεται ιδιοκτησία του.
Μέρισμα: το μέρισμα αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα των κερδών μιας επιχείρησης, το οποίο διανέμεται στους
μετόχους της.
Τιμή εγγραφής: θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο όρο της τιμής κατά τις 20 ημέρες (μέση τιμή σταθμισμένη με τον
όγκο) πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφής.

