
További információkért látogasson el a castor.vinci.com  
weboldalra, vagy lépjen kapcsolatba az emberi  
erőforrások osztállyal vagy a bérszámfejtési osztállyal.
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 ˇ Megtakarításához való hozzáféréshez:
El kell látogatnia a castor.vinci.com weboldalra, vagy 
kapcsolatba kell lépnie az emberi erőforrások osztállyal vagy 
a bérszámfejtési osztállyal.

ˇ A program kezdetétől, tehát 2021. július 5-t 
követő három évben: azaz 2024. július 4-ig

Befektetése le van kötve. Halál, rokkantság és a 
munkaszerződés megszűnése (nyugdíjazás, felmondás, 
elbocsátás, stb.), valamint amennyiben munkáltatója 
elveszíti tagvállalati státuszát a VINCI tulajdonjogának 
vagy irányításának csökkenése következtében, Ön kérheti a 
megtakarításához való korai hozzáférést.
Emlékeztetőül: ezekben az esetekben különleges szabályok 
vonatkoznak az ingyenes részvényekhez való jogosultságra 
(lásd a CASTOR INTERNATIONAL Program szabályzatának 3. 
oldalát).

ˇ A 3 év letelte után: azaz 2024. július 5-től 
Megtakarításai elérhetővé válnak, megkapja véglegesen 
az ingyenes VINCI részvényeket, ha Ön továbbra is a 
Csoport alkalmazottja és teljes mértékben megtartotta 
kezdeti beruházását.
Ezután szabadon dönthet, megtarthatja VINCI részvényeit 
a CASTOR INTERNATIONAL FCPE-ben (munkavállalói 
részesedési alapban), vagy bármikor eladhatja azok 
egészét vagy egy részét.

ˇ Megtakarításainak értéke a VINCI 
részvényárfolyamot követi

A megtakarítások értékét bármikor ellenőrizheti a  
castor.vinci.com weboldalon vagy a kapott számlakivonaton.

Mikor és milyen feltételek mellett  
férhet hozzá megtakarításához?

Hogyan csatlakozhat a programhoz?
 ˇ Ki? Minden olyan munkavállaló, akinek munkaszerződése 

van egy olyan vállalattal, amely tagja a Nemzetközi 
Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási Programnak, és 
aki legalább 6 hónapig (függetlenül attól, hogy folyamatos 
munkaviszony volt-e) a vállalat alkalmazásában állt az elmúlt 
12 hónapban. Ez az ajánlat nem elérhető az Egyesült Államok 
lakosai számára. További információkért kérjük, olvassa el az 
alapszabályzatot és a CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 
FCPE (ideiglenes munkavállalói részesedési alap) befektetőkre 
vonatkozó információit tartalmazó dokumentumot.

 ˇ Hogyan? 
• A részvényvásárláshoz töltse ki az űrlapot a  

castor.vinci.com weboldalon;
• Vagy töltse ki a papír alapú űrlapot, majd küldje el 

CASTOR kapcsolattartójának.

Mindkét esetben meg kell győződnie arról, hogy CASTOR 
kapcsolattartója megkapta a jegyzési díjat, hogy a részvényjegyzés 
feldolgozásra kerüljön.

 ˇ Mennyi? A minimális befizetés 
megegyezik egy darab VINCI 
részvény 2020.11.30-án érvényes 
jegyzési árával, melynek összege 
kb. 31 420,97 HUF. A maximális 
befizetés nem haladhatja meg a 
2021. évi bruttó éves fizetésének 25%-át.

 ˇ Milyen áron? A jegyzési díjat az ügyvezető igazgató 
határozza meg az Igazgatótanács felhatalmazására. Ezt az 
árat várhatóan 2021/05/17-én állapítják meg, ez 
megegyezik a jegyzési időszak nyitását megelőző 20 
tőzsdei árfolyam átlagával.

 ˇ Mikor? Az ajánlat korlátozott ideig érvényes. A 
részvényjegyzés 2021. május 18-tól június 4-ig történik*. Az 
ezen időszakon kívül küldött jegyzési űrlapokat nem veszik 
figyelembe. Online jegyzés 2021. június 4-én 23:59-ig 
lehetséges párizsi idő szerint.
* Az Igazgatótanács felhatalmazásával az ügyvezető igazgató döntése alapján.

Figyelmeztetés: a munkavállalói részesedési alapokba (FCPE) való befektetés eredendő kockázatokkal jár. Ide tartozik a befektetett tőke elvesztése 
és a befektetés értékének megváltozása (növekedés, csökkenés) az FCPE-n belüli vagy külső tényezők hatásainak következtében.
Ez a dokumentum nem szerződéses megállapodás. Kiegészíti a Francia Pénzügyi Piacok Felügyelő Hatósága (AMF) által jóváhagyott 
CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 FCPE (ideiglenes munkavállalói részesedési alap) és a CASTOR INTERNATIONAL FCPE (munkavállalói 
részesedési alap) Kiemelt Befektetői Tájékoztató Dokumentumait (DICI), valamint a Nemzetközi Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási 
Programszabályzatát. Ezek a dokumentumok a castor.vinci.com weboldalon érhetők el. Az ebben a dokumentumban feltüntetett összes dátum 
változhat a művelet zavartalan működését befolyásoló események esetén. A VINCI fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a programot.

Ingyenes
részvények 
kiosztása*

* Kezdeti befektetéstől függ (a feltételeket lásd a dokumentumban)

Részvényjegyzés 2021. május 18-tól június 4-ig

Fektessen   
a VINCI-be !

RELAIS 2021 PROGRAMMAL

A CASTOR  
INTERNATIONAL

https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
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A CASTOR INTERNATIONAL 2021-es 
kiadásában programban Kolumbia  
és Magyarország csatlakozik a program 
immár 41 országot számláló 
résztvevőjéhez.

Teljesítménye nyereségének 
megosztása a Csoport kiemelt célja 
ezzel a programmal, amely 2021-ben 
a Franciaországon kívüli alkalmazottak 
közel 85%-át érinti.
Azzal, hogy a CASTOR INTERNATIONAL 
RELAIS 2021 FCPE-n (ideiglenes 
munkavállalói részesedési alapon) 
keresztül jegyez VINCI részvényeket,  
Ön úgy dönt, hogy befektet a Csoportba 
és részese lesz a hosszú távú sikereinek.

További információkért és útmutatásért 
kérem, hogy figyelmesen olvassa el ezt 
a brosúrát és a többi, a programhoz 
kapcsolódó dokumentációt. Remélem, 
hogy ismét minél többen részt vesznek 
ebben a kifejezetten a Munkavállalók 
számára kialakított programban, 
amely elősegíti megosztási 
kultúránkat. 

INGYENES 

RÉSZVÉNYEK 

KIOSZTÁSA

VINCI, a Csoport, amely hasznos 
az emberek számára és törődik 
a bolygóval

CASTOR

A VINCI a városok és régiók 
átalakulásának meghatározó szereplője: 
több mint száz országban jelen  van 
beruházóként, épületek és infrastruktúra 
építőjeként, üzemeltetőjeként. Környezet, 
együttélés, mobilitás: napjaink nagy 
kihívásaira válaszul a Csoport célja, hogy 
eredményei és tevékenységei révén a 

mindennapokban és hosszú távon is 
hasznos munkát végezzen. 
A közös jövőképpel rendelkező 218 000 
elkötelezett munkavállaló támogatásával, 
a VINCI részt kíván venni egy 
fenntarthatóbb világ felépítésében, 
magánpartneri szerepben és a köz 
érdekében történő szerepvállalással.

Ma a CASTOR programnak köszönhetően 
több mint 160 000 alkalmazott és volt 
alkalmazott a VINCI csoport részvényese. 
Együttesen ők képviselik a csoport 
legnagyobb részvényesi körét.
Mint 2012 óta minden évben - és 2021-
ben még szélesebb körben - a VINCI 
felajánlja alkalmazottai többségének azt 
a lehetőséget, hogy kedvező feltételek 
mellett a Csoport részvényesévé 
válhasson egy FCPE-n (munkavállalói 

részesedési alapon) keresztül. A CASTOR 
INTERNATIONAL 2021 program több 
mint 90 000 munkavállaló számára  
van fenntartva 41 országban, amelyeket 
a VINCI kulcsfontosságúnak tart 
növekedési stratégiája szempontjából.

Ha részt vesz ebben a programban, 
3 év elteltével akár 80 ingyenes VINCI 
részvényt is kaphat (lásd a táblázatot 
a következő oldalon), és középtávon 
megtakarításra tehet szert.

VINCI részvények mozgása 2011. január 1-től 2020. december 31-ig (euróban):
a főbb európai építőipari részvények indexével (Euro STOXX Const & Mat)
valamint a nagyvállalatok világpiaci részvényárfolyamaival (MSCI World Large Cap) összehasonlítva).

Ha ennyi részvényt jegyez (1) Vállalata legfeljebb ennyi ingyenes 
részvényt ad (2)  Vagyis összesen legfeljebb ennyit (2) 

1 - 10 részvény között Minden jegyzett részvényért 2 ingyenes 
részvényt kap 

20 ingyenes részvény
(10 részvény x 2) 

11 - 40 részvény között
(10 részvény + 30 részvény)

A 11. vásárolt részvénytől felfelé minden 
jegyzett részvényért 1 ingyenes részvényt kap. 

50 ingyenes részvény 
(10 részvény x 2) + (30 részvény x 1) 

41 - 100 részvény
(10 részvény + 30 részvény + 60 részvény)

A 41. részvénytől kezdődően 2  jegyzett 
részvényért 1 ingyenes részvényt kap.

80 ingyenes részvény 
(10 részvény x 2) + (30 részvény x 1) + (60 részvény x 0,5)

A számításhoz: 
(1) A számítások során jegyzett részvények száma: a kezdeti befektetés összege osztva a VINCI részvény jegyzési árával, lefelé kerekítve az alacsonyabb egész számra.
(2) A kiosztott ingyenes részvények számát lefelé kerekítik az alacsonyabb egész számra.

Jegyezzen részvényeket kedvezményes feltételekkel!

 ˇ A vállalat pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 80 ingyenes VINCI  
részvény formájában

A VINCI kiegészíti megtakarításait egy részvényvásárlási arány alapján kiszámított  
ingyenes részvénytámogatással. A szabály a kis megtakarítókat részesíti előnyben,  
mivel az első 10 jegyzett részvény 20 ingyenes részvényre jogosult.

A CASTOR INTERNATIONAL 2021 programban való részvétellel 3 éven keresztül 
megtakarít és a következő előnyöket élvezheti:

Fontos megjegyzés: A jegyzés során Ön jogosulttá válik az ingyenes részvényekre, ha Ön 2021. július 5-én a Vinci Csoport 
alkalmazottja. Az ingyenes részvények tényleges megszerzésének feltétele, hogy Ön 3 évvel később, azaz 2024. július 5-én is 
a VINCI csoport alkalmazottja legyen. Ebben a három éves időszakban azonban az ingyenes részvényekre való jogosultságára 
vonatkozóan bizonyos szabályokat kell alkalmazni, nevezetesen:

Az ingyenes részvényekre való jogosultságra vonatkozó összes feltétel a CASTOR INTERNATIONAL Program Szabályzatában található. 
Javasoljuk, hogy ezeket figyelmesen olvassa el.

A 3 éves lekötött időszak alatt bekövetkező esemény Részvényekhez való jogosultság kezelése

• A (részvényt jegyző) kedvezményezett halála vagy rokkantsága
• Nyugdíjba vonulás vagy elbocsátás (munkáltatói felmondással)
•  Az a vállalat, amelynél dolgozik, már nem tartozik a jogosult vállalatok 
körébe*

• Munkáltató és foglalkoztatási ország váltása a VINCI csoporton belül

Munkáltatója bónuszt fizet Önnek, amelynek összege a jegyzéskor 
kiosztott ingyenes részvények száma szorozva a CASTOR 
INTERNATIONAL 2021 ajánlat alapján a VINCI részvény euróban 
történő jegyzési árával. Az eurózónán kívüli országok esetében a 
vállalat elhagyásakor érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
Cserébe nem kapja meg az ingyenes részvényeket.

• Munkavállalói felmondás vagy munkáltatói azonnali felmondás Azonnal és véglegesen elveszíti az ingyenes részvényekre való 
jogosultságát. Nincs pénzügyi ellentételezés.

•  A megtakarításhoz való korai hozzáférés iránti kérelem (a határozott 
idejű szerződés lejárta után) 

Azonnal és véglegesen elveszíti az ingyenes részvényekre való 
jogosultságát. Nincs pénzügyi ellentételezés.

* Az alkalmassági feltételeket a Nemzetközi Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási Programjának Szabályzata tartalmazza.

 ˇ A VINCI által fizetett osztalék
Adott esetben osztalékot kaphat a VINCI-től a részvény jegyzésének napjától, az FCPE-n 
(munkavállalói részesedési alapon) keresztül, valamint az ingyenes részvények után is, 
miután azokat ténylegesen megkapta. A CASTOR INTERNATIONAL FCPE (munkavállalói 
részesedési alap) révén tartott részvények után fizetett osztalékokat automatikusan újra 
befektetik az alapba, és hozzáadódnak az Ön által birtokolt részvényekhez.

 ˇ Költségek vállalása az Ön vállalata részéről
Munkavállalóként Önt nem terheli számlavezetési költség vagy belépési díj.

Ezen előnyök fejében Ön elfogadja a következőket:
zz a 3 éves lekötési időszakot (kivéve a következő oldalon meghatározott korai 

kiadást);
zz  a részvényekbe történő befektetéssel járó kockázatot, tőkéje növekedhet 

vagy csökkenhet;
zz Az euro és forint közötti árfolyam változásaiból fakadó kockázatot.

LEXIKON
Részvény: a részvény egy társaság tőkéjének részét képviselő pénzügyi eszköz. A társaság részvényeinek birtoklásával a 
részvényesek a társaság egy részét birtokolják.
Ingyenes részvény: ingyenes részvény az a részvény, amelyet felajánlanak anélkül, hogy a kedvezményezettnek a 
tulajdonosává válás napján ki kellene fizetnie az árát.
Osztalék: az osztalék a társaság nyereségének töredékét képviseli, amelyet kiosztanak a részvényeseinek.
FCPE (munkavállalói részesedési alap) vagy alap: az FCPE egy közös tulajdonú egységekre osztott, egy vagy több vállalat 
alkalmazottai számára fenntartott értékpapír-portfólió. Az FCPE-be történő befektetéssel a munkavállaló ennek az FCPE-
nek a „befektetésijegy-tulajdonosává” válik.
Jegyzési ár: a jegyzési időszak nyitását megelőző 20 tőzsdei árfolyam (mennyiséggel súlyozott átlagárak) alapján kerül 
kiszámításra.

A program működése: ideiglenes alap
Az alkalmazottak befizetésével jegyzett VINCI részvények a CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 ideiglenes munkavállalói 
részesedési alapba kerülnek, amely a Felügyelő Bizottság és az AMF (Francia Pénzügyi Piacok Felügyelő Hatósága) 
jóváhagyását követően egyesül a meglévő CASTOR INTERNATIONAL alappal. Így kezdetben az ideiglenes munkavállalói 
részesedési alap befektetési jegyeinek birtokosa lesz, majd az egyesülést követően a CASTOR INTERNATIONAL alap 
befektetési jegyeinek birtokosa lesz.

VINCI részvény  Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

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

Átlagos éves teljesítmény 2011/01/01 és 2020/12/31 között  
(euróban és újra befektetett osztalékokkal kifejezve)

Megjegyzés: A részvény múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeni eredményeket.

A VINCI részvényárfolyam naponta frissül a castor.vinci.com 
weboldalon.

A VINCI 2020-ban:

Körülbelül 43,2 milliárd euró forgalom

270 555 projekt évente

218 000 alkalmazott világszerte,  
ebből 117 000 Franciaországon kívül

Xavier Huillard
ügyvezető igazgató

https://castor.vinci.com
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Ha ennyi részvényt jegyez (1) Vállalata legfeljebb ennyi ingyenes 
részvényt ad (2)  Vagyis összesen legfeljebb ennyit (2) 

1 - 10 részvény között Minden jegyzett részvényért 2 ingyenes 
részvényt kap 

20 ingyenes részvény
(10 részvény x 2) 

11 - 40 részvény között
(10 részvény + 30 részvény)

A 11. vásárolt részvénytől felfelé minden 
jegyzett részvényért 1 ingyenes részvényt kap. 

50 ingyenes részvény 
(10 részvény x 2) + (30 részvény x 1) 

41 - 100 részvény
(10 részvény + 30 részvény + 60 részvény)

A 41. részvénytől kezdődően 2  jegyzett 
részvényért 1 ingyenes részvényt kap.

80 ingyenes részvény 
(10 részvény x 2) + (30 részvény x 1) + (60 részvény x 0,5)

A számításhoz: 
(1) A számítások során jegyzett részvények száma: a kezdeti befektetés összege osztva a VINCI részvény jegyzési árával, lefelé kerekítve az alacsonyabb egész számra.
(2) A kiosztott ingyenes részvények számát lefelé kerekítik az alacsonyabb egész számra.

Jegyezzen részvényeket kedvezményes feltételekkel!

 ˇ A vállalat pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 80 ingyenes VINCI  
részvény formájában

A VINCI kiegészíti megtakarításait egy részvényvásárlási arány alapján kiszámított  
ingyenes részvénytámogatással. A szabály a kis megtakarítókat részesíti előnyben,  
mivel az első 10 jegyzett részvény 20 ingyenes részvényre jogosult.

A CASTOR INTERNATIONAL 2021 programban való részvétellel 3 éven keresztül 
megtakarít és a következő előnyöket élvezheti:

Fontos megjegyzés: A jegyzés során Ön jogosulttá válik az ingyenes részvényekre, ha Ön 2021. július 5-én a Vinci Csoport 
alkalmazottja. Az ingyenes részvények tényleges megszerzésének feltétele, hogy Ön 3 évvel később, azaz 2024. július 5-én is 
a VINCI csoport alkalmazottja legyen. Ebben a három éves időszakban azonban az ingyenes részvényekre való jogosultságára 
vonatkozóan bizonyos szabályokat kell alkalmazni, nevezetesen:

Az ingyenes részvényekre való jogosultságra vonatkozó összes feltétel a CASTOR INTERNATIONAL Program Szabályzatában található. 
Javasoljuk, hogy ezeket figyelmesen olvassa el.

A 3 éves lekötött időszak alatt bekövetkező esemény Részvényekhez való jogosultság kezelése

• A (részvényt jegyző) kedvezményezett halála vagy rokkantsága
• Nyugdíjba vonulás vagy elbocsátás (munkáltatói felmondással)
•  Az a vállalat, amelynél dolgozik, már nem tartozik a jogosult vállalatok 
körébe*

• Munkáltató és foglalkoztatási ország váltása a VINCI csoporton belül

Munkáltatója bónuszt fizet Önnek, amelynek összege a jegyzéskor 
kiosztott ingyenes részvények száma szorozva a CASTOR 
INTERNATIONAL 2021 ajánlat alapján a VINCI részvény euróban 
történő jegyzési árával. Az eurózónán kívüli országok esetében a 
vállalat elhagyásakor érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
Cserébe nem kapja meg az ingyenes részvényeket.

• Munkavállalói felmondás vagy munkáltatói azonnali felmondás Azonnal és véglegesen elveszíti az ingyenes részvényekre való 
jogosultságát. Nincs pénzügyi ellentételezés.

•  A megtakarításhoz való korai hozzáférés iránti kérelem (a határozott 
idejű szerződés lejárta után) 

Azonnal és véglegesen elveszíti az ingyenes részvényekre való 
jogosultságát. Nincs pénzügyi ellentételezés.

* Az alkalmassági feltételeket a Nemzetközi Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási Programjának Szabályzata tartalmazza.

 ˇ A VINCI által fizetett osztalék
Adott esetben osztalékot kaphat a VINCI-től a részvény jegyzésének napjától, az FCPE-n 
(munkavállalói részesedési alapon) keresztül, valamint az ingyenes részvények után is, 
miután azokat ténylegesen megkapta. A CASTOR INTERNATIONAL FCPE (munkavállalói 
részesedési alap) révén tartott részvények után fizetett osztalékokat automatikusan újra 
befektetik az alapba, és hozzáadódnak az Ön által birtokolt részvényekhez.

 ˇ Költségek vállalása az Ön vállalata részéről
Munkavállalóként Önt nem terheli számlavezetési költség vagy belépési díj.

Ezen előnyök fejében Ön elfogadja a következőket:
zz a 3 éves lekötési időszakot (kivéve a következő oldalon meghatározott korai 

kiadást);
zz  a részvényekbe történő befektetéssel járó kockázatot, tőkéje növekedhet 

vagy csökkenhet;
zz Az euro és forint közötti árfolyam változásaiból fakadó kockázatot.

LEXIKON
Részvény: a részvény egy társaság tőkéjének részét képviselő pénzügyi eszköz. A társaság részvényeinek birtoklásával a 
részvényesek a társaság egy részét birtokolják.
Ingyenes részvény: ingyenes részvény az a részvény, amelyet felajánlanak anélkül, hogy a kedvezményezettnek a 
tulajdonosává válás napján ki kellene fizetnie az árát.
Osztalék: az osztalék a társaság nyereségének töredékét képviseli, amelyet kiosztanak a részvényeseinek.
FCPE (munkavállalói részesedési alap) vagy alap: az FCPE egy közös tulajdonú egységekre osztott, egy vagy több vállalat 
alkalmazottai számára fenntartott értékpapír-portfólió. Az FCPE-be történő befektetéssel a munkavállaló ennek az FCPE-
nek a „befektetésijegy-tulajdonosává” válik.
Jegyzési ár: a jegyzési időszak nyitását megelőző 20 tőzsdei árfolyam (mennyiséggel súlyozott átlagárak) alapján kerül 
kiszámításra.

A program működése: ideiglenes alap
Az alkalmazottak befizetésével jegyzett VINCI részvények a CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 ideiglenes munkavállalói 
részesedési alapba kerülnek, amely a Felügyelő Bizottság és az AMF (Francia Pénzügyi Piacok Felügyelő Hatósága) 
jóváhagyását követően egyesül a meglévő CASTOR INTERNATIONAL alappal. Így kezdetben az ideiglenes munkavállalói 
részesedési alap befektetési jegyeinek birtokosa lesz, majd az egyesülést követően a CASTOR INTERNATIONAL alap 
befektetési jegyeinek birtokosa lesz.

VINCI részvény  Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

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

Átlagos éves teljesítmény 2011/01/01 és 2020/12/31 között  
(euróban és újra befektetett osztalékokkal kifejezve)

Megjegyzés: A részvény múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeni eredményeket.

A VINCI részvényárfolyam naponta frissül a castor.vinci.com 
weboldalon.

A VINCI 2020-ban:

Körülbelül 43,2 milliárd euró forgalom

270 555 projekt évente

218 000 alkalmazott világszerte,  
ebből 117 000 Franciaországon kívül

Xavier Huillard
ügyvezető igazgató

https://castor.vinci.com


További információkért látogasson el a castor.vinci.com  
weboldalra, vagy lépjen kapcsolatba az emberi  
erőforrások osztállyal vagy a bérszámfejtési osztállyal.
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 ˇ Megtakarításához való hozzáféréshez:
El kell látogatnia a castor.vinci.com weboldalra, vagy 
kapcsolatba kell lépnie az emberi erőforrások osztállyal vagy 
a bérszámfejtési osztállyal.

ˇ A program kezdetétől, tehát 2021. július 5-t 
követő három évben: azaz 2024. július 4-ig

Befektetése le van kötve. Halál, rokkantság és a 
munkaszerződés megszűnése (nyugdíjazás, felmondás, 
elbocsátás, stb.), valamint amennyiben munkáltatója 
elveszíti tagvállalati státuszát a VINCI tulajdonjogának 
vagy irányításának csökkenése következtében, Ön kérheti a 
megtakarításához való korai hozzáférést.
Emlékeztetőül: ezekben az esetekben különleges szabályok 
vonatkoznak az ingyenes részvényekhez való jogosultságra 
(lásd a CASTOR INTERNATIONAL Program szabályzatának 3. 
oldalát).

ˇ A 3 év letelte után: azaz 2024. július 5-től 
Megtakarításai elérhetővé válnak, megkapja véglegesen 
az ingyenes VINCI részvényeket, ha Ön továbbra is a 
Csoport alkalmazottja és teljes mértékben megtartotta 
kezdeti beruházását.
Ezután szabadon dönthet, megtarthatja VINCI részvényeit 
a CASTOR INTERNATIONAL FCPE-ben (munkavállalói 
részesedési alapban), vagy bármikor eladhatja azok 
egészét vagy egy részét.

ˇ Megtakarításainak értéke a VINCI 
részvényárfolyamot követi

A megtakarítások értékét bármikor ellenőrizheti a  
castor.vinci.com weboldalon vagy a kapott számlakivonaton.

Mikor és milyen feltételek mellett  
férhet hozzá megtakarításához?

Hogyan csatlakozhat a programhoz?
 ˇ Ki? Minden olyan munkavállaló, akinek munkaszerződése 

van egy olyan vállalattal, amely tagja a Nemzetközi 
Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási Programnak, és 
aki legalább 6 hónapig (függetlenül attól, hogy folyamatos 
munkaviszony volt-e) a vállalat alkalmazásában állt az elmúlt 
12 hónapban. Ez az ajánlat nem elérhető az Egyesült Államok 
lakosai számára. További információkért kérjük, olvassa el az 
alapszabályzatot és a CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 
FCPE (ideiglenes munkavállalói részesedési alap) befektetőkre 
vonatkozó információit tartalmazó dokumentumot.

 ˇ Hogyan? 
• A részvényvásárláshoz töltse ki az űrlapot a  

castor.vinci.com weboldalon;
• Vagy töltse ki a papír alapú űrlapot, majd küldje el 

CASTOR kapcsolattartójának.

Mindkét esetben meg kell győződnie arról, hogy CASTOR 
kapcsolattartója megkapta a jegyzési díjat, hogy a részvényjegyzés 
feldolgozásra kerüljön.

 ˇ Mennyi? A minimális befizetés 
megegyezik egy darab VINCI 
részvény 2020.11.30-án érvényes 
jegyzési árával, melynek összege 
kb. 31 420,97 HUF. A maximális 
befizetés nem haladhatja meg a 
2021. évi bruttó éves fizetésének 25%-át.

 ˇ Milyen áron? A jegyzési díjat az ügyvezető igazgató 
határozza meg az Igazgatótanács felhatalmazására. Ezt az 
árat várhatóan 2021/05/17-én állapítják meg, ez 
megegyezik a jegyzési időszak nyitását megelőző 20 
tőzsdei árfolyam átlagával.

 ˇ Mikor? Az ajánlat korlátozott ideig érvényes. A 
részvényjegyzés 2021. május 18-tól június 4-ig történik*. Az 
ezen időszakon kívül küldött jegyzési űrlapokat nem veszik 
figyelembe. Online jegyzés 2021. június 4-én 23:59-ig 
lehetséges párizsi idő szerint.
* Az Igazgatótanács felhatalmazásával az ügyvezető igazgató döntése alapján.

Figyelmeztetés: a munkavállalói részesedési alapokba (FCPE) való befektetés eredendő kockázatokkal jár. Ide tartozik a befektetett tőke elvesztése 
és a befektetés értékének megváltozása (növekedés, csökkenés) az FCPE-n belüli vagy külső tényezők hatásainak következtében.
Ez a dokumentum nem szerződéses megállapodás. Kiegészíti a Francia Pénzügyi Piacok Felügyelő Hatósága (AMF) által jóváhagyott 
CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 FCPE (ideiglenes munkavállalói részesedési alap) és a CASTOR INTERNATIONAL FCPE (munkavállalói 
részesedési alap) Kiemelt Befektetői Tájékoztató Dokumentumait (DICI), valamint a Nemzetközi Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási 
Programszabályzatát. Ezek a dokumentumok a castor.vinci.com weboldalon érhetők el. Az ebben a dokumentumban feltüntetett összes dátum 
változhat a művelet zavartalan működését befolyásoló események esetén. A VINCI fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a programot.

Ingyenes
részvények 
kiosztása*

* Kezdeti befektetéstől függ (a feltételeket lásd a dokumentumban)

Részvényjegyzés 2021. május 18-tól június 4-ig

Fektessen   
a VINCI-be !

RELAIS 2021 PROGRAMMAL

A CASTOR  
INTERNATIONAL

https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com
http://castor.vinci.com
https://castor.vinci.com


További információkért látogasson el a castor.vinci.com  
weboldalra, vagy lépjen kapcsolatba az emberi  
erőforrások osztállyal vagy a bérszámfejtési osztállyal.
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 ˇMegtakarításához való hozzáféréshez:
El kell látogatnia a castor.vinci.com weboldalra, vagy 
kapcsolatba kell lépnie az emberi erőforrások osztállyal vagy 
a bérszámfejtési osztállyal.

ˇ A program kezdetétől, tehát 2021. július 5-t 
követő három évben: azaz 2024. július 4-ig

Befektetése le van kötve. Halál, rokkantság és a 
munkaszerződés megszűnése (nyugdíjazás, felmondás, 
elbocsátás, stb.), valamint amennyiben munkáltatója 
elveszíti tagvállalati státuszát a VINCI tulajdonjogának 
vagy irányításának csökkenése következtében, Ön kérheti a 
megtakarításához való korai hozzáférést.
Emlékeztetőül: ezekben az esetekben különleges szabályok 
vonatkoznak az ingyenes részvényekhez való jogosultságra 
(lásd a CASTOR INTERNATIONAL Program szabályzatának 3. 
oldalát).

ˇ A 3 év letelte után: azaz 2024. július 5-től 
Megtakarításai elérhetővé válnak, megkapja véglegesen 
az ingyenes VINCI részvényeket, ha Ön továbbra is a 
Csoport alkalmazottja és teljes mértékben megtartotta 
kezdeti beruházását.
Ezután szabadon dönthet, megtarthatja VINCI részvényeit 
a CASTOR INTERNATIONAL FCPE-ben (munkavállalói 
részesedési alapban), vagy bármikor eladhatja azok 
egészét vagy egy részét.

ˇ Megtakarításainak értéke a VINCI 
részvényárfolyamot követi

A megtakarítások értékét bármikor ellenőrizheti a  
castor.vinci.com weboldalon vagy a kapott számlakivonaton.

Mikor és milyen feltételek mellett  
férhet hozzá megtakarításához?

Hogyan csatlakozhat a programhoz?
 ˇKi? Minden olyan munkavállaló, akinek munkaszerződése 

van egy olyan vállalattal, amely tagja a Nemzetközi 
Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási Programnak, és 
aki legalább 6 hónapig (függetlenül attól, hogy folyamatos 
munkaviszony volt-e) a vállalat alkalmazásában állt az elmúlt 
12 hónapban. Ez az ajánlat nem elérhető az Egyesült Államok 
lakosai számára. További információkért kérjük, olvassa el az 
alapszabályzatot és a CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 
FCPE (ideiglenes munkavállalói részesedési alap) befektetőkre 
vonatkozó információit tartalmazó dokumentumot.

 ˇHogyan? 
• A részvényvásárláshoz töltse ki az űrlapot a  

castor.vinci.com weboldalon;
• Vagy töltse ki a papír alapú űrlapot, majd küldje el 

CASTOR kapcsolattartójának.

Mindkét esetben meg kell győződnie arról, hogy CASTOR 
kapcsolattartója megkapta a jegyzési díjat, hogy a részvényjegyzés 
feldolgozásra kerüljön.

 ˇMennyi? A minimális befizetés 
megegyezik egy darab VINCI 
részvény 2020.11.30-án érvényes 
jegyzési árával, melynek összege 
kb. 31 420,97 HUF. A maximális 
befizetés nem haladhatja meg a 
2021. évi bruttó éves fizetésének 25%-át.

 ˇMilyen áron? A jegyzési díjat az ügyvezető igazgató 
határozza meg az Igazgatótanács felhatalmazására. Ezt az 
árat várhatóan 2021/05/17-én állapítják meg, ez 
megegyezik a jegyzési időszak nyitását megelőző 20 
tőzsdei árfolyam átlagával.

 ˇMikor? Az ajánlat korlátozott ideig érvényes. A 
részvényjegyzés 2021. május 18-tól június 4-ig történik*. Az 
ezen időszakon kívül küldött jegyzési űrlapokat nem veszik 
figyelembe. Online jegyzés 2021. június 4-én 23:59-ig 
lehetséges párizsi idő szerint.
* Az Igazgatótanács felhatalmazásával az ügyvezető igazgató döntése alapján.

Figyelmeztetés: a munkavállalói részesedési alapokba (FCPE) való befektetés eredendő kockázatokkal jár. Ide tartozik a befektetett tőke elvesztése 
és a befektetés értékének megváltozása (növekedés, csökkenés) az FCPE-n belüli vagy külső tényezők hatásainak következtében.
Ez a dokumentum nem szerződéses megállapodás. Kiegészíti a Francia Pénzügyi Piacok Felügyelő Hatósága (AMF) által jóváhagyott 
CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 FCPE (ideiglenes munkavállalói részesedési alap) és a CASTOR INTERNATIONAL FCPE (munkavállalói 
részesedési alap) Kiemelt Befektetői Tájékoztató Dokumentumait (DICI), valamint a Nemzetközi Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási 
Programszabályzatát. Ezek a dokumentumok a castor.vinci.com weboldalon érhetők el. Az ebben a dokumentumban feltüntetett összes dátum 
változhat a művelet zavartalan működését befolyásoló események esetén. A VINCI fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a programot.

Ingyenes
részvények 
kiosztása

*

* Kezdeti befektetéstől függ (a feltételeket lásd a dokumentumban)

Részvényjegyzés 2021. május 18-tól június 4-ig

Fektessen   
a VINCI-be !
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A CASTOR  
INTERNATIONAL
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A CASTOR INTERNATIONAL 2021-es 
kiadásában programban Kolumbia  
és Magyarország csatlakozik a program 
immár 41 országot számláló 
résztvevőjéhez.

Teljesítménye nyereségének 
megosztása a Csoport kiemelt célja 
ezzel a programmal, amely 2021-ben 
a Franciaországon kívüli alkalmazottak 
közel 85%-át érinti.
Azzal, hogy a CASTOR INTERNATIONAL 
RELAIS 2021 FCPE-n (ideiglenes 
munkavállalói részesedési alapon) 
keresztül jegyez VINCI részvényeket,  
Ön úgy dönt, hogy befektet a Csoportba 
és részese lesz a hosszú távú sikereinek.

További információkért és útmutatásért 
kérem, hogy figyelmesen olvassa el ezt 
a brosúrát és a többi, a programhoz 
kapcsolódó dokumentációt. Remélem, 
hogy ismét minél többen részt vesznek 
ebben a kifejezetten a Munkavállalók 
számára kialakított programban, 
amely elősegíti megosztási 
kultúránkat. 

INGYENES 

RÉSZVÉNYEK 

KIOSZTÁSA

VINCI, a Csoport, amely hasznos 
az emberek számára és törődik 
a bolygóval

CASTOR

A VINCI a városok és régiók 
átalakulásának meghatározó szereplője: 
több mint száz országban jelen  van 
beruházóként, épületek és infrastruktúra 
építőjeként, üzemeltetőjeként. Környezet, 
együttélés, mobilitás: napjaink nagy 
kihívásaira válaszul a Csoport célja, hogy 
eredményei és tevékenységei révén a 

mindennapokban és hosszú távon is 
hasznos munkát végezzen. 
A közös jövőképpel rendelkező 218 000 
elkötelezett munkavállaló támogatásával, 
a VINCI részt kíván venni egy 
fenntarthatóbb világ felépítésében, 
magánpartneri szerepben és a köz 
érdekében történő szerepvállalással.

Ma a CASTOR programnak köszönhetően 
több mint 160 000 alkalmazott és volt 
alkalmazott a VINCI csoport részvényese. 
Együttesen ők képviselik a csoport 
legnagyobb részvényesi körét.
Mint 2012 óta minden évben - és 2021-
ben még szélesebb körben - a VINCI 
felajánlja alkalmazottai többségének azt 
a lehetőséget, hogy kedvező feltételek 
mellett a Csoport részvényesévé 
válhasson egy FCPE-n (munkavállalói 

részesedési alapon) keresztül. A CASTOR 
INTERNATIONAL 2021 program több 
mint 90 000 munkavállaló számára  
van fenntartva 41 országban, amelyeket 
a VINCI kulcsfontosságúnak tart 
növekedési stratégiája szempontjából.

Ha részt vesz ebben a programban, 
3 év elteltével akár 80 ingyenes VINCI 
részvényt is kaphat (lásd a táblázatot 
a következő oldalon), és középtávon 
megtakarításra tehet szert.

VINCI részvények mozgása 2011. január 1-től 2020. december 31-ig (euróban):
a főbb európai építőipari részvények indexével (Euro STOXX Const & Mat)
valamint a nagyvállalatok világpiaci részvényárfolyamaival (MSCI World Large Cap) összehasonlítva).

Ha ennyi részvényt jegyez (1) Vállalata legfeljebb ennyi ingyenes 
részvényt ad (2)  Vagyis összesen legfeljebb ennyit (2) 

1 - 10 részvény között Minden jegyzett részvényért 2 ingyenes 
részvényt kap 

20 ingyenes részvény
(10 részvény x 2) 

11 - 40 részvény között
(10 részvény + 30 részvény)

A 11. vásárolt részvénytől felfelé minden 
jegyzett részvényért 1 ingyenes részvényt kap. 

50 ingyenes részvény 
(10 részvény x 2) + (30 részvény x 1) 

41 - 100 részvény
(10 részvény + 30 részvény + 60 részvény)

A 41. részvénytől kezdődően 2  jegyzett 
részvényért 1 ingyenes részvényt kap.

80 ingyenes részvény 
(10 részvény x 2) + (30 részvény x 1) + (60 részvény x 0,5)

A számításhoz: 
(1) A számítások során jegyzett részvények száma: a kezdeti befektetés összege osztva a VINCI részvény jegyzési árával, lefelé kerekítve az alacsonyabb egész számra.
(2) A kiosztott ingyenes részvények számát lefelé kerekítik az alacsonyabb egész számra.

Jegyezzen részvényeket kedvezményes feltételekkel!

 ˇ A vállalat pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 80 ingyenes VINCI  
részvény formájában

A VINCI kiegészíti megtakarításait egy részvényvásárlási arány alapján kiszámított  
ingyenes részvénytámogatással. A szabály a kis megtakarítókat részesíti előnyben,  
mivel az első 10 jegyzett részvény 20 ingyenes részvényre jogosult.

A CASTOR INTERNATIONAL 2021 programban való részvétellel 3 éven keresztül 
megtakarít és a következő előnyöket élvezheti:

Fontos megjegyzés: A jegyzés során Ön jogosulttá válik az ingyenes részvényekre, ha Ön 2021. július 5-én a Vinci Csoport 
alkalmazottja. Az ingyenes részvények tényleges megszerzésének feltétele, hogy Ön 3 évvel később, azaz 2024. július 5-én is 
a VINCI csoport alkalmazottja legyen. Ebben a három éves időszakban azonban az ingyenes részvényekre való jogosultságára 
vonatkozóan bizonyos szabályokat kell alkalmazni, nevezetesen:

Az ingyenes részvényekre való jogosultságra vonatkozó összes feltétel a CASTOR INTERNATIONAL Program Szabályzatában található. 
Javasoljuk, hogy ezeket figyelmesen olvassa el.

A 3 éves lekötött időszak alatt bekövetkező esemény Részvényekhez való jogosultság kezelése

• A (részvényt jegyző) kedvezményezett halála vagy rokkantsága
• Nyugdíjba vonulás vagy elbocsátás (munkáltatói felmondással)
•  Az a vállalat, amelynél dolgozik, már nem tartozik a jogosult vállalatok 
körébe*

• Munkáltató és foglalkoztatási ország váltása a VINCI csoporton belül

Munkáltatója bónuszt fizet Önnek, amelynek összege a jegyzéskor 
kiosztott ingyenes részvények száma szorozva a CASTOR 
INTERNATIONAL 2021 ajánlat alapján a VINCI részvény euróban 
történő jegyzési árával. Az eurózónán kívüli országok esetében a 
vállalat elhagyásakor érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
Cserébe nem kapja meg az ingyenes részvényeket.

• Munkavállalói felmondás vagy munkáltatói azonnali felmondás Azonnal és véglegesen elveszíti az ingyenes részvényekre való 
jogosultságát. Nincs pénzügyi ellentételezés.

•  A megtakarításhoz való korai hozzáférés iránti kérelem (a határozott 
idejű szerződés lejárta után) 

Azonnal és véglegesen elveszíti az ingyenes részvényekre való 
jogosultságát. Nincs pénzügyi ellentételezés.

* Az alkalmassági feltételeket a Nemzetközi Részvénytulajdonosi Csoport Megtakarítási Programjának Szabályzata tartalmazza.

 ˇ A VINCI által fizetett osztalék
Adott esetben osztalékot kaphat a VINCI-től a részvény jegyzésének napjától, az FCPE-n 
(munkavállalói részesedési alapon) keresztül, valamint az ingyenes részvények után is, 
miután azokat ténylegesen megkapta. A CASTOR INTERNATIONAL FCPE (munkavállalói 
részesedési alap) révén tartott részvények után fizetett osztalékokat automatikusan újra 
befektetik az alapba, és hozzáadódnak az Ön által birtokolt részvényekhez.

 ˇ Költségek vállalása az Ön vállalata részéről
Munkavállalóként Önt nem terheli számlavezetési költség vagy belépési díj.

Ezen előnyök fejében Ön elfogadja a következőket:
zz a 3 éves lekötési időszakot (kivéve a következő oldalon meghatározott korai 

kiadást);
zz  a részvényekbe történő befektetéssel járó kockázatot, tőkéje növekedhet 

vagy csökkenhet;
zz Az euro és forint közötti árfolyam változásaiból fakadó kockázatot.

LEXIKON
Részvény: a részvény egy társaság tőkéjének részét képviselő pénzügyi eszköz. A társaság részvényeinek birtoklásával a 
részvényesek a társaság egy részét birtokolják.
Ingyenes részvény: ingyenes részvény az a részvény, amelyet felajánlanak anélkül, hogy a kedvezményezettnek a 
tulajdonosává válás napján ki kellene fizetnie az árát.
Osztalék: az osztalék a társaság nyereségének töredékét képviseli, amelyet kiosztanak a részvényeseinek.
FCPE (munkavállalói részesedési alap) vagy alap: az FCPE egy közös tulajdonú egységekre osztott, egy vagy több vállalat 
alkalmazottai számára fenntartott értékpapír-portfólió. Az FCPE-be történő befektetéssel a munkavállaló ennek az FCPE-
nek a „befektetésijegy-tulajdonosává” válik.
Jegyzési ár: a jegyzési időszak nyitását megelőző 20 tőzsdei árfolyam (mennyiséggel súlyozott átlagárak) alapján kerül 
kiszámításra.

A program működése: ideiglenes alap
Az alkalmazottak befizetésével jegyzett VINCI részvények a CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2021 ideiglenes munkavállalói 
részesedési alapba kerülnek, amely a Felügyelő Bizottság és az AMF (Francia Pénzügyi Piacok Felügyelő Hatósága) 
jóváhagyását követően egyesül a meglévő CASTOR INTERNATIONAL alappal. Így kezdetben az ideiglenes munkavállalói 
részesedési alap befektetési jegyeinek birtokosa lesz, majd az egyesülést követően a CASTOR INTERNATIONAL alap 
befektetési jegyeinek birtokosa lesz.

VINCI részvény  Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

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

Átlagos éves teljesítmény 2011/01/01 és 2020/12/31 között  
(euróban és újra befektetett osztalékokkal kifejezve)

Megjegyzés: A részvény múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeni eredményeket.

A VINCI részvényárfolyam naponta frissül a castor.vinci.com 
weboldalon.

A VINCI 2020-ban:

Körülbelül 43,2 milliárd euró forgalom

270 555 projekt évente

218 000 alkalmazott világszerte,  
ebből 117 000 Franciaországon kívül

Xavier Huillard
ügyvezető igazgató

https://castor.vinci.com



