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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Το παρόν Πρόγραμμα Αποταμίευσης Διεθνών Μετόχων του Ομίλου VINCI το οποίο 
ονομάζεται εφεξής «PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL»[όπου PEG σημαίνει 
Πρόγραμμα Αποταμίευσης Ομίλου] ιδρύθηκε από τη VINCI, Ανώνυμη εταιρία με κεφάλαιο 
€ 1.513.094.222,50 και έδρα στο Rueil-Malmaison της Γαλλίας, 1, cours Ferdinand de 
Lesseps - 92500, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Nanterre, με 
το αριθμό 552 037 806, στο εξής "VINCI". 

Το PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL εφαρμόζεται στις Εταιρίες Μέλη. Αφορά 
τους Δικαιούχους των Εταιριών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 2 του παρόντος 
κανονισμού. 

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος. 

ARTICLE 1 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 

Σκοπός του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή 
στον όμιλο VINCI, επιτρέποντας στους Δικαιούχους των Εταιρειών Μελών, να συμμετέχουν, 
μέσω της συνεισφοράς τους στις προσφορές τίτλων VINCI για τους εργαζόμενους του 
ομίλου VINCI (στο εξής η «Προσφορά Μετοχών».  

Οι Προσφορές Μετοχών αφορούν, σύμφωνα με την επιλογή του εκδότη, νέες μετοχές VINCI 
στα πλαίσια των αυξήσεων κεφαλαίου αποκλειστικά για τους Δικαιούχους ή/και υπάρχουσες 
μετοχές που έχουν προηγουμένως επαναγοραστεί από τη VINCI. 

Το PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL ορίζει το πλαίσιο για τη δημιουργία των 
Προσφορών Μετοχών. Ο παρών κανονισμός υπόκειται στους νόμους της Γαλλίας, με 
επιφύλαξη τις τυχόν αντίθετες διατάξεις των νόμων των κρατών που περιλαμβάνονται στην 
περίμετρο των Προσφορών Μετοχών και των ειδικών διατάξεων αυτών. 

ARTICLE 2 - ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 

Το PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL έχει ιδρυθεί προς όφελος (i) των εταιρειών ή 
των ομάδων οικονομικών συμφερόντων όπου πάνω από το 50% του κεφαλαίου ανήκει 
άμεσα ή έμμεσα στη VINCI (κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής) , και που 
διατηρούν έδρα εκτός της Γαλλίας και εντάσσονται στο πεδίο ενοποίησης ή στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας VINCI κατ’εφαρμογή του άρθρου 233-
16 του Εμπορικού Κώδικα της Γαλλίας, (ιι) των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο 
ανήκει κατά το ένα τρίτο και μέχρι 50% (κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής) στη 
VINCI , είτε άμεσα είτε έμμεσα, με την επιφύλαξή της έγκρισης του Προέδρου-
Διευθύνοντος Συμβούλου και με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες αυτές ελέγχονται 
αποκλειστικά από τη VINCI και συνεπώς ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης και το όργανο λήψης αποφάσεων εγκρίνει τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, 
και (ιιι) της VINCI και των εταιρειών ή των ομάδων οικονομικών συμφερόντων που κατέχει 
η VINCI με τους ίδιος όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο (ι) παραπάνω, που 
διατηρούν την έδρα τους στη Γαλλία αλλά, σε ότι τους αφορά, αποκλειστικά προκειμένου να 
δίδουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL σε 
εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις τους που βρίσκονται εκτός της Γαλλίας,  
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στο εξής, ατομικά ή συλλογικά, η ή οι «Επιλέξιμη/ες Εταιρεία/ες».  

Οι Επιλέξιμες Εταιρίες και η VINCI αποτελούν τον «όμιλο VINCI» για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.  

Σε αυτήν την περίμετρο, οι διατάξεις του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 
εφαρμόζονται στις Επιλέξιμες Εταιρίες που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να συμμετέχουν 
στο παρόν PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL, με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού (στο εξής, ατομικά ή συλλογικά, η 
«Εταιρεία/ες Μέλος/η»). 

Ο κατάλογος των Εταιρειών Μελών παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Ο κατάλογος αυτός 
ενημερώνεται όποτε υπάρχουν νέες συμμετοχές ή αναχωρήσεις από την περίμετρο. 

Σε κάθε Προσφορά Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της VINCI καθορίζει τον κατάλογο 
των χωρών όπου θα γίνει η Προσφορά Μετοχών («Περίμετρος της Προφοράς») στους 
Δικαιούχους του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL (όπως ορίζεται ο όρος 
ακολούθως).  

ARTICLE 3 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι δικαιούχοι του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL (στο εξής οι «Δικαιούχοι») 
είναι: 

- όλοι οι εργαζόμενοι μιας Εταιρείας Μέλους της οποίας η έδρα βρίσκεται εκτός 
Γαλλίας, που κατέχουν σύμβαση εργασίας κατά την ημερομηνία υποβολής του 
έντυπου εγγραφής τους για Προσφορά Μετοχών και που έχουν τουλάχιστον εξάμηνη 
προϋπηρεσία, είτε συνεχόμενη είτε όχι, κατά τους 12 μήνες που προηγούνται την 
υποβολή του έντυπου εγγραφής τους, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του τοπικού 
νόμου που ενδεχομένως διευκρινίζονται στα έγγραφα πληροφοριών προς τους 
Δικαιούχους, 

- οι εργαζόμενοι της VINCI ή μιας Εταιρείας Μέλους της οποίας η έδρα βρίσκεται στη 
Γαλλία που εργάζονται σε φορέα εγκατεστημένο εκτός της Γαλλίας, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της προϋπηρεσίας που καθορίζονται ανωτέρω, 

- οι επιχειρηματίες, είτε πρόκειται για εταιρείες, τους προέδρους , γενικούς διευθυντές, 
διαχειριστές ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των Εταιρειών Μελών με έδρα 
εκτός της Γαλλίας και των οποίων οι εργαζόμενοι αποτελούνται από έναν και μέχρι 
διακόσιους πενήντα Δικαιούχους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της 
προϋπηρεσίας που καθορίζονται ανωτέρω καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις των 
τοπικών νόμων. 

Μία Προσφορά Μετοχών θα είναι ανοικτή σε Δικαιούχους που ασκούν τη δραστηριότητά 
τους εντός των Εταιρειών Μελών που διατηρούν την έδρα τους σε χώρα εντός του 
Περιμέτρου της Προφοράς ή που εργάζονται στις εγκαταστάσεις των προαναφερόμενων 
Εταιρειών Μελών ή στις εγκαταστάσεις Γαλλικών Εταιρειών Μελών, με την προϋπόθεση ότι 
οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε χώρα που ανήκει στην Περίμετρο της Προφοράς.   

Η προαναφερόμενη προϋπόθεση δεν είναι απαραίτητη σε ό,τι αφορά την εταιρεία VINCI 
Mobility, της οποίας οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να συμμετάσχουν τις Προσφορές Μετοχών 
ανεξάρτητα από τη χώρα όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους (συμπεριλαμβανομένων και 
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των χωρών που δεν συγκαταλέγονται ανάμεσα στις χώρες της Περιμέτρου της Προσφοράς), 
με την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων που αφορούν τη σκοπιμότητα της προσφοράς 
στην εν λόγω χώρα. 

ARTICLE 4 - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή Δικαιούχων στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL επιτυγχάνεται με 
την εκούσια καταβολή του Δικαιούχου στο Πρόγραμμα, στα πλαίσια μιας Προσφοράς 
Μετοχών. Προκειμένου να συμμετάσχει στην Προσφορά Μετοχών, ο Δικαιούχος 
συμπληρώνει την ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση. 

Η απόφαση ενός Δικαιούχου να συμμετάσχει ή να μη συμμετάσχει στο παρόν PEG 
ACTIONNARIAT INTERNATIONAL και στην κάθε Προσφορά Μετοχών που λαμβάνει 
χώρα στα πλαίσια του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL είναι εντελώς προσωπική 
και προαιρετική. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κεκτημένο δικαίωμα και ουδόλως 
επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλη διαδικασία του ίδιου τύπου κατά τη διάρκεια 
των επόμενων ετών. Δεν παρέχει κανένα δικαίωμα που να σχετίζεται με την εργασία του 
δικαιούχου και δεν επηρεάζει την τελευταία με κανέναν τρόπο, είτε θετικό είτε αρνητικό.  

Η συμμετοχή στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL προϋποθέτει κάθε Δικαιούχος 
να δεχθεί τους όρους του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, τους όρους των 
κανονισμών των Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εταιρειών (ΑΚΕ) των μεριδίων που αγοράζει. 

ARTICLE 5 - ΠΟΡΟΙ 

Το PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL τροφοδοτείται μέσω των ακόλουθων πόρων:  

-  τις εκούσιες καταβολές των Δικαιούχων, 

- την επιπρόσθετη συνεισφορά του εργοδότη σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 7, 

- τα κέρδη και τα έσοδα του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL. 

ARTICLE 6 - ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Κάθε εκούσια καταβολή στο Πρόγραμμα από δικαιούχο θα πρέπει να είναι ενός ελάχιστου 
ποσού που καθορίζεται για κάθε Προσφορά Μετοχών, εντός των ορίων που τίθενται από 
τους νόμους της Γαλλίας για τα προγράμματα αποταμίευσης ή, σε περίπτωση απευθείας 
εγγραφής των μετοχών VINCI, στην τιμή εγγραφής μιας μετοχής VINCI.  

ΟΙ εκούσιες καταβολές στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL δεν είναι δυνατές 
εκτός της περιόδου εγγραφής σε Προσφορά Μετοχών που καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της VINCI.  

Το σύνολο των εκούσιων καταβολών ενός Δικαιούχου κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 
έτους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα τέταρτο των μεικτών αμοιβών του ή, σε περίπτωση 
που πρόκειται για Δικαιούχο που αναφέρεται στην 3η παράγραφο του Άρθρου 3, της 
επαγγελματικής του αμοιβής προ φόρων, βάσει των εσόδων του προηγούμενου έτους. Το 
όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί βάσει των εν ισχύ τοπικών νομοθεσιών. Οι 
συγκεκριμένοι όροι που αναφέρονται στους εν λόγω Δικαιούχους διευκρινίζονται στα 
ενημερωτικά έγγραφα που συντάσσονται ειδικά σε κάθε Προσφορά Μετοχών.  
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Οι διοικητικές διαδικασίες που διέπουν τις καταβολές αναφέρονται λεπτομερώς στα 
ενημερωτικά έντυπα για τους Δικαιούχους.  

ARTICLE 7 - ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Οι Εταιρείες Μέλη αναλαμβάνουν τα έξοδα τήρησης των ατομικών λογαριασμών των 
Δικαιούχων στους εντεταλμένους οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η επένδυσή 
τους στα πλαίσια του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.  

Η ανάληψη αυτών των εξόδων διακόπτεται μετά την αναχώρηση του Δικαιούχου από τον 
όμιλο VINCI, εκτός από τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή προ-συνταξιοδότησης. Από 
εκείνη τη στιγμή, τα έξοδα αυτά χρεώνονται σε αυτούς τους Δικαιούχους και 
παρακρατούνται από τα διαθέσιμά τους.  

Κάθε Εταιρεία Μέλος μπορεί επίσης να συνεισφέρει επιπλέον ποσό. Αυτή η δυνατότητα 
συνεισφοράς επιπλέον ποσού παρέχεται μόνο στους Δικαιούχους Εταιρείας Μέλους των 
οποίων η σύμβαση εργασίας είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των εντύπων 
εγγραφής τους σε Προσφορά Μετοχών ή, ενδεχομένως, κατά την ημερομηνία παραλαβής 
των μετοχών από τους Δικαιούχους, που αποκτώνται με την προσωπική τους καταβολή.  

Αυτή η επιπρόσθετη καταβολή μπορεί να πάρει τη μορφή μιας καταβολής πλέον των 
εκούσιων καταβολών των Δικαιούχων στα πλαίσια του PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL, μιας δωρεάν χορήγησης μετοχών, είτε συγχρόνως με την καταβολή του 
Δικαιούχου ή σε άλλη στιγμή, ή την ανάληψη των εξόδων της δωρεάν χορήγησης των 
μετοχών από τη VINCI, προς όφελος των εργαζόμενων Δικαιούχων της Εταιρείας Μέλους.  

Όταν η επιπρόσθετη συνεισφορά παίρνει τη μορφή μιας ετεροχρονισμένης χορήγησης 
δωρεάν μετοχών, οι μετοχές αυτές θα διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

Η κλίμακα και οι διαδικασίες μιας επιπρόσθετης συνεισφοράς που αναφέρεται σε μία 
Προσφορά Μετοχών παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Το παράρτημα αυτό θα ενημερώνεται 
σε κάθε νέα Προσφορά Μετοχών.  

Με κάθε νέα Προσφορά Μετοχών, οι Δικαιούχοι ενημερώνονται για τις διαδικασίες των 
επιπρόσθετων συνεισφορών στα ενημερωτικά έντυπα που συντάσσονται ειδικά γι’αυτούς.  

ARTICLE 8 - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ  

8.1 Χρόνος χρήσης των κεφαλαίων 

Τα ποσά που καταβάλλονται στον λογαριασμό συμμετέχοντος στο PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL χρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα το αργότερο εντός δεκαπέντε 
ημέρες από την καταβολή τους στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL. 

8.2 Κατανομη των ποσων 

Τα ποσά που καταβάλλονται στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL ενδέχεται να 
κατανεμηθούν κατά την απόκτησή τους σε: 
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- μερίδια ΑΚΕ relais [προσωρινό] με σκοπό να συγχωνευθούν στο ΑΚΕ «CASTOR 
INTERNATIONAL» μετά την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών,  

- μετοχές VINCI.  

Τα ΑΚΕ που προτείνονται στο πλαίσιο του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 
είναι τα αμοιβαία κεφάλαια που διέπονται από τις διατάξεις του Νομισματικού και 
Οικονομικού Κώδικα της Γαλλίας, και ειδικότερα τα άρθρα L. 214-164 και L. 214-165. 

Η αγορά μεριδίων ΑΚ ή μετοχών στα πλαίσια μιας Προσφοράς Μετοχών προϋποθέτει 
αναγκαστικά την αποδοχή του παρόντος κανονισμού του PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL και, ενδεχομένως, των κανονισμών των ΑΚΕ. 

Ο κανονισμός και το έντυπο που περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή (ΕΒΠ) 
των προτεινόμενων ΑΚΕ στα πλαίσια του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 
επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV. 

8.3 Προσφορές Μετοχών και ενδεχόμενη μείωση 

Στην περίπτωση που το σύνολο των καταβολών των Δικαιούχων και, ενδεχομένως, των 
επιπρόσθετων συνεισφορών του εργοδότη που εισπράττονται στα πλαίσια μιας Προσφοράς 
Μετοχών υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της VINCI, θα 
προηγηθεί μείωση των αιτήσεων ως εξής: εφόσον έχει καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός 
των μετόχων, θα καθοριστεί ένα προσωπικό όριο που θα ισούται με τη μέση προσφορά. Θα 
ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις μέχρι αυτό το όριο. Εφόσον θα έχει καθοριστεί το ποσό της 
υπολειμματικής προσφοράς, θα ακολουθήσει υπολογισμός ενός ποσοστού μείωσης που θα 
εφαρμοστεί κατ’αναλογία στις εναπομένουσες αιτήσεις, ενώ το υπερβάλλον ποσό θα 
επιστραφεί στους Δικαιούχους βάσει της προσωπικής τους συνεισφοράς ή θα προσαρμοστεί 
το ποσό που θα εισπραχθεί βάσει του ποσού της τελικής κατανομής, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες εξόφλησης που ισχύουν τοπικά. 

ARTICLE 9 - Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Ο κάθε Δικαιούχος θα κατέχει έναν λογαριασμό συμμετέχοντος στο PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL, το οποίο θα διατηρείται στα βιβλία της Amundi Tenue de Comptes, 
Ανώνυμη εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο 24.000.000 Ευρώ, η οποία εταιρεία είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών του Παρισιού με τον αριθμό 433.221.074 και έχει 
έδρα στο Παρίσι, 90 boulevard Pasteur 75015, ενώ η διεύθυνση αλληλογραφίας της είναι 
26956 VALENCE CEDEX 9, στο εξής ο «Φορέας Τήρησης Μητρώου». 

Για τους δικαιούχους εργαζόμενους εταιρειών του Ομίλου VINCI με έδρα τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, διατηρείται λογαριασμός συμμετεχόντων στα βιβλία της Solium, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο στη διεύθυνση New Penderel House, 4th Floor, 283-288 High Holborn, London, 
WC1V7HP. 
 
Οι εταιρείες Amundi Tenue de Comptes και Solium στο εξής θα αναφέρονται ως « Φορέας 
τήρησης μητρώου». 
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ARTICLE 10 - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα έσοδα του χαρτοφυλακίου του ΑΚΕ «CASTOR INTERNATIONAL », 
συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, μπορούν να επανεπενδυθούν στο ΑΚΕ ή 
ενδεχομένως να απονεμηθούν στην περίπτωση που ο κάτοχος το επιθυμεί στα πλαίσια των 
διαδικασιών του κανονισμού του ΑΚΕ. 

Τα ποσά που επενδύονται με αυτόν τον τρόπο καταλήγουν στην έκδοση νέων μεριδίων (ή 
κλασμάτων μεριδίων). 

Τα νέα μερίδια που θα προκύψουν θα έχουν την ίδια ημερομηνία διαθεσιμότητας με τα 
αρχικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τα έσοδα και οι υπεραξίες που λαμβάνουν οι Δικαιούχοι υπόκεινται στο φορολογικό 
καθεστώς που εφαρμόζεται (ι) στο κράτος πηγής των εσόδων, (ιι) στο κράτος κατοικίας του 
Δικαιούχου και (ιιι) στο κράτος κατοικίας της Εταιρείας Μέλους. 

Στους Δικαιούχους που αγοράζουν απευθείας μετοχές VINCI θα καταβάλλονται μερίσματα 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα ενημερωτικά έντυπα.  

ARTICLE 11 - ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

11.1 Διάστημα μη διαθεσιμότητας 

Τα περιουσιακά στοιχεία που καταβάλλουν οι Δικαιούχοι στο PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL καθίστανται διαθέσιμα μόνο μετά το πέρας ενός διαστήματος κατά το 
οποίο αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης 
των μετοχών στους Δικαιούχους, ενώ η διάρκεια της μη-διαθεσιμότητας εξαρτάται από τη 
χώρα και διευκρινίζεται στα ενημερωτικά έντυπα που εκδίδονται προς όφελος των 
Δικαιούχων με κάθε Προσφορά Μετοχών.  

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν κατά παρέκκλιση να αποδεσμευθούν πριν τη λήξη της 
περιόδου μη-διαθεσιμότητάς τους στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 11.2 
κατωτέρω. 

11.2 Περίπτωση πρόωρης αποδέσμευσης 

Ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του που 
έχουν επενδυθεί στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) Αναπηρία του Δικαιούχου. Οι αναπηρία αυτή διευκρινίζεται στο 2ο και 3ο εδάφιο του 
άρθρου 341-4 του Γαλλικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το ισοδύναμό του που 
εφαρμόζεται τοπικά, δηλαδή ότι το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 
80% και ο ενδιαφερόμενος να μην ασκεί κανένα επάγγελμα. 

(β) Θάνατος του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή, οι δικαιοδόχοι του Δικαιούχου έχουν 
δικαίωμα να ζητήσουν την εκκαθάριση των δικαιωμάτων του, 

(γ) Διακοπή της σύμβασης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι η κινητικότητα εντός του ομίλου 
VINCI δεν αποτελεί περίπτωση πρόωρης αποδέσμευσης, εκτός αν συνοδεύεται από αλλαγή 
της χώρας εργασίας. 
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(δ) Απώλεια της ιδιότητας της Εταιρείας Μέλους. Στην περίπτωση χαμηλού ποσοστού 
ιδιοκτησίας ή ελέγχου της VINCI, η Εταιρεία Μέλος χάνει την ιδιότητά της ως μέλος του 
ομίλου VINCI. 

Αναφορικά με περιπτώσεις μεμονωμένων χωρών της περιμέτρου της Προσφοράς Μετοχών, 
ο κατάλογος ορισμένων περιπτώσεων πρόωρης αποδέσμευσης ενδέχεται να τροποποιηθεί, 
ενώ κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην μπορούν να κινηθούν. Εκτός αυτού, νέες 
περιπτώσεις ενδέχεται να προστεθούν στον κατάλογο. Επιπλέον, ανάλογα με τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, την ερμηνεία αυτής, τους διοικητικούς 
κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στη χώρα διαμονής κάθε Εταιρείας Μέλους, 
λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί κανόνες ενδέχεται να αντιπαρατεθούν στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται παραπάνω.  

Για κάθε Προσφορά Μετοχών, ο κατάλογος των περιπτώσεων πρόωρης αποδέσμευσης που 
αφορούν τους Δικαιούχος ανά χώρα θα περιγράφονται στα ενημερωτικά έντυπα που τίθενται 
στη διάθεση των Δικαιούχων σε κάθε Προσφορά Μετοχών.  

Η αίτηση του Δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή μετά την επέλευση του 
συμβάντος. Η πρόωρη λήξη της μη-διαθεσιμότητας υλοποιείται με τη μορφή μιας μοναδικής 
καταβολής που αφορά, ανάλογα με την υπόδειξη του Δικαιούχου, μέρος ή το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποδεσμευτούν. 

ARTICLE 12 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 

Οι αιτήσεις πρόωρης εξόδου, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα 
αποστέλλονται από τον Δικαιούχο στον εργοδότη του ή των τοπικό αντιπρόσωπου που έχει 
ορίσει η VINCI, ο οποίος θα τα προωθεί στον Θεματοφύλακα, εφόσον εξακριβώσει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις. 

Οι αιτήσεις εξόδου μετά το πέρας της δέσμευσης θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας 
στον Θεματοφύλακα ταχυδρομικώς ή μέσω του ασφαλούς δικτυακού τόπου. 

ARTICLE 13 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ο κανονισμός του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL παρατίθεται κατόπιν απλής 
αίτησης προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας Εταιρείας Μέλους.  

Μετά από κάθε εγγραφή σε Προσφορά Μετοχών και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, οι 
Δικαιούχοι λαμβάνουν μία κατάσταση λογαριασμού όπου διαφαίνονται οι καταβολές τους, ο 
αριθμός των μεριδίων/μετοχών που απέκτησαν και ο συνολικός αριθμός των 
μεριδίων/μετοχών που κατέχουν ανά έτος διαθεσιμότητας, η τελευταία γνωστή αξία 
μεριδίου/μετοχής και το συνολικό ποσό των διαθέσιμων και μη-διαθέσιμων περιουσιακών 
στοιχείων τους. Άλλως θα τους αποσταλεί μόνο η ετήσια κατάσταση. Επίσης, θα λάβουν μία 
κατάσταση λογαριασμού όπου θα αναφέρεται η νέα κατάσταση του λογαριασμού τους, μετά 
από κάθε εξαγορά. 

Οι τρόποι πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες αναφέρονται στην ατομική κατάσταση κάθε 
Δικαιούχου και μπορούν να του επικοινωνηθούν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Εταιρείας Μέλος στην οποία ανήκει. 

Τέλος, κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η εταιρία διαχείρισης του ΑΚΕ «CASTOR 
INTERNATIONAL» ετοιμάζει την έκθεση χρηματοοικονομικής διαχείρισης του ΑΚΕ 
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«CASTOR INTERNATIONAL» κατά το έτος που έληξε. Αυτή η έκθεση αποστέλλεται στη 
VINCI για την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΚΕ «CASTOR 
INTERNATIONAL ». Η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση των Δικαιούχων που θα τη 
ζητήσουν, στα γραφεία της οικείας Εταιρείας Μέλους. 

ARTICLE 14 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ VINCI 

Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης εργασίας, ο Δικαιούχος δικαιούται να συνεχίσει να 
είναι μέλος του PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL μετά την αποχώρησή του. 
Ωστόσο, δεν θα του επιτρέπεται να καταβάλλει επιπρόσθετα ποσά. 

Κατά την αποχώρησή του από τον όμιλο VINCI, ο Δικαιούχος θα λάβει μία συγκεντρωτική 
κατάσταση που θα τον διευκολύνει για την επιστροφή και μεταφορά των περιουσιακών του 
στοιχείων. Η κατάσταση αυτή θα φέρει τα στοιχεία ταυτότητας του Δικαιούχου και την 
περιγραφή των περιουσιακών του στοιχείων, με αναφορά στις ημερομηνίες που αυτά θα 
είναι διαθέσιμα. 

Ο εργοδότης του θα του ζητήσει τη διεύθυνση στην οποία θα του αποστέλλονται οι κινήσεις 
λογαριασμού που σχετίζονται με τα δικαιώματα του και την εξόφληση της αξίας των 
μεριδίων ή το ποσό από τη μεταβίβαση των μετοχών του, εφόσον ζητήσει την εκκαθάριση 
των περιουσιακών του στοιχείων. 

Μεταγενέστερα, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώνει απευθείας τον Φορέα Τήρησης 
Μητρώου σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, της διεύθυνσης στην οποία θα πρέπει να 
αποστέλλονται τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία αναφορικά με τα περιουσιακά του 
στοιχεία ή, ενδεχομένως, το ποσό της εκκαθάρισης των περιουσιακών του στοιχείων. 

Στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται σε ένα ΑΚΕ, εφόσον ένας 
Δικαιούχος δεν είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, τα δικαιώματα που τον 
αφορούν διατηρούνται από το ΑΚΕ και παραμένουν στη διάθεσή του μέσω του 
θεματοφύλακα του ΑΚΕ και ο χειρισμός τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού του ΑΚΕ.  

ARTICLE 15 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το ΑΚΕ «CASTOR INTERNATIONAL» ελέγχεται από ένα Εποπτικό Συμβούλιο, η 
σύνθεση και λειτουργία του οποία ορίζεται στον κανονισμό του ΑΚΕ. 

Η διεύθυνση της VINCI παρέχει σε κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που προβλέπεται 
από τον κανονισμό του ΑΚΕ την έκθεση χρηματοοικονομικής διαχείρισης που αναφέρεται 
στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 13 και την οποία ετοιμάζει η εταιρεία διαχείρισης 
του ΑΚΕ καθώς και τα αποτελέσματα του έτους που έληξε, την απογραφή και όλα τα 
έγγραφα που επισυνάπτονται στην εν λόγω έκθεση. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε χρόνο προκειμένου να εξετάσει τα 
αποτελέσματα του έτους που έληξε και να εγκρίνει τη έκθεση της εταιρείας διαχείρισης του 
ΑΚΕ σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνοδεύουν τους τίτλους που 
κατέχει το ΑΚΕ «CASTOR INTERNATIONAL,» ορίζοντας έναν ή περισσότερους 
εντολοδόχους. 
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ARTICLE 16 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ- ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Οι Επιλέξιμες Εταιρίες μπορούν να συμμετάσχουν το PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL υποβάλλοντας μια αίτηση συμμετοχής. Κάθε αίτηση συμμετοχής στο 
PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL από Επιλέξιμη Εταιρία θα πρέπει να 
αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση της VINCI. Η συμμετοχή θα έχει άμεση ισχύ, εκτός εάν 
η VINCI κοινοποιήσει άρνηση. 

Σε περίπτωση που μία Εταιρεία Μέλος απολέσει την ιδιότητά της ως Επιλέξιμη Εταιρία για 
οποιονδήποτε λόγο (για παράδειγμα, το ποσοστό ιδιοκτησίας της VINCI μεταβληθεί σε 50% 
ή λιγότερο, η εταιρεία παύει να είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της VINCI, ή ο όμιλος 
VINCI αποχωρήσει εντελώς από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας), η αποχώρηση από το 
PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL θα είναι αυτόματη και άμεση.  

Στην περίπτωση αυτή, οι Επιλέξιμοι Εργαζόμενοι της Εταιρείας Μέλους δεν θα μπορούν 
πλέον να καταβάλλουν ποσά στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL. Οι 
Δικαιούχοι της Εταιρείας Μέλους που διατηρούν περιουσιακά στοιχεία στο PEG 
ACTIONNARIAT INTERNATIONAL κατά την ημερομηνία αποχώρησης της Εταιρείας 
Μέλους από τον όμιλο VINCI θα συνεχίσουν να διακρατούν τα περιουσιακά τους στοιχεία 
υπό των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.  

Η συμμετοχή στο PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL από μία νέα εταιρεία ή η 
αποχώρηση μιας Εταιρείας Μέλους δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των λοιπών Εταιρειών 
Μελών. 

ARTICLE 17 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Το PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, στην 
παρούσα του μορφή, από την ημερομηνία της υπογραφής του.  

Ο κανονισμός ενδέχεται να τροποποιηθεί από τη VINCI.  Κάθε τροποποίηση θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί στις Εταιρείες Μέλη οι οποίες θα ενημερώσουν στη συνέχεια τους 
Δικαιούχους.  Οι τροποποιήσεις ενδέχεται να αφορούν όλες τις Εταιρείες Μέλη ή μόνο 
ορισμένες από αυτές. 

Η διερμηνεία του κανονισμού θα γίνει από τη VINCI. Επιπρόσθετα, η VINCI θα δικαιούται 
να επιτρέπει κάποιες παρεκκλίσεις για ορισμένες Εταιρείες Μέλη ή για ορισμένους 
Δικαιούχους.   

Στην περίπτωση καταγγελίας από τη VINCI, θα πρέπει να δοθεί προειδοποίηση τριών μηνών. 

Η καταγγελία ή οι τροποποιήσεις θα διαπιστώνονται κατά τον ίδιο τρόπο με το άνοιγμα του 
PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL. 

ARTICLE 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο παρών κανονισμός υπόκειται στους νόμους της Γαλλίας, με επιφύλαξη τις τυχόν αντίθετες 
διατάξεις των νόμων των κρατών που περιλαμβάνονται στην περίμετρο των Προσφορών 
Μετοχών και των ειδικών διατάξεων αυτών. 
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Πριν από την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τους εφαρμοστέους 
κανονισμούς, τα μέρη θα επιχειρήσουν να λύσουν στα πλαίσια του ομίλου VINCI τις 
εκάστοτε διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, οι διαφορές θα 
επιλυθούν από τα δικαστήρια του Παρισιού. 

Ο κανονισμός θα μεταφραστεί στις τοπικές γλώσσες. Σε περίπτωση αντίφασης ή διαφοράς 
ερμηνείας ανάμεσα στις διατάξεις των εκδόσεων που έχουν μεταφραστεί στις τοπικές 
γλώσσες και των εκδόσεων στην γαλλική γλώσσα, οι τελευταίες θα υπερισχύουν και κατά 
συνέπεια εφαρμογή θα έχει το γαλλικό κείμενο. 

 

 

 

Εκδόθηκε στο Rueil-Malmaison, στις 2 Σεπτεμβρίου 2011,  

και τροποποιήθηκε με τις συμπληρωματικές συμβάσεις με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 
2012, 15 Οκτωβρίου 2012, 25 Νοεμβρίου 2013, 28 Νοεμβρίου 2014, 30 Δεκεμβρίου 2015, 
30 Δεκεμβρίου 2016, 30 Δεκεμβρίου 2017, 28 Δεκεμβρίου 2018 και 20 Νοεμβρίου 2019. 

 

 

Franck Mougin 

Διευθυντής των Ανθρώπινων Πόρων και τις Βιώσιμης Ανάπτυξης 



VINCI – PEG ACTIONNARIAT INTERNATIONAL 
 
 12 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Το παράρτημα ΙΙ περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στην 
περίπτωση που μια επιπρόσθετη συνεισφορά πάρει τη μορφή παράδοσης δωρεάν μετοχών 
VINCI («Δωρεάν Μετοχές»).   

Η παράδοση δωρεάν μετοχών είναι χρονικά διαφοροποιημένη και υπόκειται σε όρους 
παραμονής στην εταιρεία και διακράτησης των μετοχών VINCI που αποκτήθηκαν στα 
πλαίσια της Προσφοράς Μετοχών. Εξαιρετικά, σε ορισμένες χώρες και για λόγους 
φορολογικούς, οι Δωρεάν Μετοχές ενδέχεται να παραδοθούν συγχρόνως με την εγγραφή του 
Δικαιούχου και να υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης.  Τέτοιες συγκεκριμένες 
διαδικασίες ενδεχομένως διευκρινίζονται για τις ανάγκες μιας Προσφοράς Μετοχών και 
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους Δικαιούχους που εγγράφονται στην Προσφορά 
Μετοχών στις διάφορες χώρες αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα.   

1. Επιλέξιμοι δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι που πληρούν τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις δικαιούνται να λάβουν Δωρεάν 
Μετοχές: (ι) εκείνοι που εγγράφηκαν σε Προσφορά Μετοχών (ιι) και εκείνοι που 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εργαζόμενους μιας Εταιρείας Μέλους κατά την ημερομηνία 
της Εκχώρησης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω).  

2. Εκχώρηση Δωρεάν Μετοχών 

Η εκχώρηση Δωρεάν Μετοχών λαμβάνει χώρα κατά την ημερομηνία της εκκαθάρισης- 
παράδοσης της Προσφοράς Μετοχών («Εκχώρηση»).   

Από την Εκχώρηση και μετά, οι Δικαιούχοι κατέχουν το δικαίωμα να λάβουν Δωρεάν 
Μετοχές κατά το τέλος μιας περιόδου, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, για τις ανάγκες της Προσφοράς Μετοχών («Περίοδος Απόκτησης 
Δικαιωμάτων»)., εφόσον, κατά την τελευταία ημερομηνία της Περιόδου Απόκτησης 
Δικαιωμάτων, ο Δικαιούχος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

- είναι εργαζόμενος σε εταιρεία του ομίλου VINCI, εκτός από τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 παρακάτω και 

- δεν έχει ζητήσει την εξαγορά ή την πώληση όλων ή μέρους των μεριδίων/μετοχών που 
αποκτήθηκαν στα πλαίσια της Προσφοράς Μετοχών, πριν το τέλος της περιόδου μη 
διαθεσιμότητας των 3 ετών.  

Επίσης, σημειώνεται ότι Δωρεάν Μετοχές δεν θα παραδοθούν σε Δικαιούχους που (ι) κατά 
το ίδιο ημερολογιακό έτος, έχουν εγγραφεί σε Προσφορά προς Μετόχους στα πλαίσια του 
παρόντος Προγράμματος καθώς και σε προσφορά προς μετόχους της VINCI στα πλαίσια του 
ομαδικού προγράμματος αποταμίευσης της τελευταίας, σύμφωνα με τα άρθρα L. 3332-1 και 
επόμ. του γαλλικού κώδικα εργασίας ή/και που (ιι) κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, έχουν 
εγγραφεί σε Προσφορά προς Μετόχους στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος  και 
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επενδύσει στο ειδικό μετοχικό πρόγραμμα Share Incentive Plan (SIP) της VINCI στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι Δικαιούχοι χάνουν τα δικαιώματα επί των 
Δωρεάν Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 παρακάτω. Η απώλεια των δικαιωμάτων επί των Δωρεάν Μετοχών δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να παράσχει το δικαίωμα στο Δικαιούχο να λάβει αποζημίωση ή 
αντιστάθμιση οποιασδήποτε φύσεως από τις εταιρείες του ομίλου VINCI.  

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου της Κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων, οι Δικαιούχοι δεν είναι 
ιδιοκτήτες των Δωρεάν Μετοχών και, ως εκ τούτου, δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα όσον 
αφορά τις μετοχές και ειδικότερα, το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα επί των μερισμάτων.  

Τα δικαιώματα που απορρέουν από την Εκχώρηση συνδέονται με κάθε Δικαιούχο. Ένας 
Δικαιούχος δεν επιτρέπεται να πωλήσει, να μεταφέρει ή να ενεχυριάσει το δικαίωμά του να 
λάβει τις Δωρεάν Μετοχές κατ’εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος. Η μοναδική 
εξαίρεση σε αυτόν τον περιορισμό αφορά τη μεταφορά των δικαιωμάτων στην περίπτωση 
θανάτου του Δικαιούχου, στα πλαίσια της κληρονομικής διαδοχής του.  

3. Αποχώρηση του ομίλου VINCI κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατοχύρωσης 
Δικαιωμάτων 

(ι) απώλεια δικαιωμάτων επί των Δωρεάν Μετοχών: 

Οι Δικαιούχοι παύουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα επί των Δωρεάν Μετοχών κατά την 
τελευταία ημέρα της Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων όταν δεν είναι πλέον 
εργαζόμενοι σε μία εταιρία του ομίλου VINCI. Κατά συνέπεια, ένας Δικαιούχους που έχει 
προσωρινά αποχωρήσει από τον όμιλο VINCI δεν παύει να απολαμβάνει τα δικαιώματα επί 
των Δωρεάν Μετοχών εάν είναι εργαζόμενος σε μία εταιρία του ομίλου VINCI κατά την 
τελευταία ημέρα της Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων. 

Καταρχήν, η οριστική απώλεια των δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα κατά την εκπνοή της 
Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων.  Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
παρακάτω, η οριστική απώλεια των δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα νωρίτερα:  

- Στην περίπτωση της παραίτησης του Δικαιούχου: τα δικαιώματα επί των Δωρεάν Μετοχών 
χάνονται (ι) την ημερομηνία που ο Δικαιούχος αποστέλλει την επιστολή παραίτησής του ή 
την επιβεβαίωση της διακοπής των τελευταίων καθηκόντων του ως εργαζόμενος ή 
διευθυντής ή (ιι) την ημέρα που παραδίδει ιδιοχείρως την επιστολή παραίτησης ή την 
επιβεβαίωση της διακοπής σε αντιπρόσωπο του εργοδότη του. 

- Σε περίπτωση απόλυσης του Δικαιούχου για πειθαρχικούς λόγους : τα δικαιώματα επί των 
Δωρεάν Μετοχών χάνονται την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόλυσης στον Δικαιούχο.  

Για τις ανάγκες του Προγράμματος, απόλυση για πειθαρχικούς λόγους νοείται κάθε απόλυση 
λόγω: (α) ενέργειας του εργαζόμενου με σκοπό να προκαλέσει ζημία, παράλειψη κατά την 
εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων, εκ προθέσεως και συνεχόμενη άρνηση 
εκπλήρωσης κάθε καθήκοντος στα πλαίσια της απασχόλησής του εντός του ομίλου VINCI, 
(β) δόλιας πράξης, υπεξαίρεση κεφαλαίων, κλοπής, αξιόποινης πράξης, καταχρηστικής 
πράξης ή κάθε υπαιτιότητας στα πλαίσια της απασχόλησής του στον όμιλο VINCI που 
προκαλεί ζημία ή θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία στις εργασίες ή την υπόληψη μιας 
εταιρείας του ομίλου VINCI, (γ) μη εγκεκριμένης δημοσιοποίησης βιομηχανικού μυστικού ή 
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άλλης εμπιστευτικής πληροφορίας του ομίλου VINCI, ή (δ) μη τήρησης ρήτρας µη άσκησης 
ανταγωνισμού, εμπιστευτικότητας ή άλλου περιορισμού που εφαρμόζεται στον Δικαιούχο. 
Οι περιπτώσεις αυτές θα αξιολογηθούν βάσει της τοπικής νομοθεσίας.  

Οι Δικαιούχοι παύουν να απολαύουν τα δικαιώματα επί των Δωρεάν Μετοχών στην 
περίπτωση που, κατά το διάστημα της Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων, η VINCI ή ο 
εργοδότης του Δικαιούχου διαπιστώσει ότι ο Δικαιούχος (ι) κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, 
έχουν εγγραφεί σε Προσφορά προς Μετόχους στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος 
καθώς και σε προσφορά προς μετόχους της VINCI στα πλαίσια του ομαδικού προγράμματος 
αποταμίευσης της τελευταίας, σύμφωνα με τα άρθρα L. 3332-1 και επόμ. του γαλλικού 
κώδικα εργασίας ή/και που (ιι) κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, έχουν εγγραφεί σε 
Προσφορά προς Μετόχους στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος και επενδύσει στο 
ειδικό μετοχικό πρόγραμμα Share Incentive Plan (SIP) της VINCI στο Ηνωμένο Βασιλειο.  

(ιι) καταβολή ενός οφέλους ίσης αξίας με τις Δωρεάν Μετοχές: 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, η απώλεια δικαιωμάτων επί των Δωρεάν 
Μετοχών συνοδεύεται από την καταβολή ενός οφέλους ίσης αξίας με τις Δωρεάν Μετοχές:  

- Θάνατος του Δικαιούχου,  

- Αναπηρία του Δικαιούχου που επιτρέπει την αποδέσμευση των περιουσιακών του 
στοιχείων σύμφωνα με το Άρθρο 11.2 του κανονισμού του PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL,  

- Απόλυση του Δικαιούχου για λόγο που δεν είναι πειθαρχικός, 

- Διακοπή της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης ή προ-συνταξιοδότηση 
κατ’εφαρμογή του νόμου ή των διατάξεων που διέπουν τη συνταξιοδότηση σε τοπικό 
επίπεδο, ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος νόμος ή διατάξεις, αποχώρηση από τον όμιλο VINCI από 
την ηλικία των 65, 

- Απώλεια μιας Εταιρείας Μέλους αυτής της ιδιότητας για κάποιο λόγο, και ειδικότερα: 

• για Εταιρείες Μέλη που άνηκαν στη VINCI κατά ποσοστό που ξεπερνά το 50% του 
εταιρικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής, αλλά πλέον 
ανήκουν στην VINCI κατά 50% ή και λιγότερο,  

• για Εταιρείες Μέλη οι οποίες άνηκαν στη VINCI σε ποσοστό που κυμαίνεται από ένα 
τρίτο μέχρι 50% του εταιρικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της αίτησης 
συμμετοχής, και οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης λόγω 
του αποκλειστικού ελέγχου (i) μείωση του επιπέδου ιδιοκτησίας του ομίλου VINCI 
κάτω του ενός τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου ή (ιι) απώλεια του απόλυτου ελέγχου 
από τη VINCI, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης.  

- Μεταφορά της σύμβασης εργασίας του Δικαιούχου σε εταιρεία που δεν ανήκει στον όμιλο 
VINCI αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL, 
- Αλλαγή της εργοδότριας εταιρείας εντός του ομίλου VINCI με αλλαγή της χώρας 
απασχόλησης. 
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Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο Δικαιούχος δικαιούται καταβολή αποζημίωσης 
ποσού ίσου με (χ) Δωρεάν Μετοχές επί (y) VINCI στα πλαίσια της Προσφοράς Μετοχών εκ 
της οποίας προέκυψε η εκχώρηση των Δωρεάν Μετοχών (χ).   

Το ποσό αυτής της αποζημίωσης αναλαμβάνεται και καταβάλλεται από τον τελευταίο 
εργοδότη του Δικαιούχου εντός του ομίλου VINCI, ταυτόχρονα με τη λήξη της εργασίας του 
στον όμιλο.   

Για τις χώρες εκτός της Ευρωζώνης, το ποσό μετατρέπεται στο τοπικό νόμισμα στην 
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την αναχώρηση του Δικαιούχου από τον Όμιλο 
VINCI.  

4. Παράδοση Δωρεάν Μετοχών 

Η εκχώρηση των Δωρεάν Μετοχών σε Δικαιούχο θα λάβει χώρα κατά το τέλος της Περιόδου 
Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 ανωτέρω. 

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται από τους τοπικούς νόμους, οι Δωρεών 
Μετοχές θα παραδοθούν αυτόματα στο ΑΚΕ «CASTOR INTERNATIONAL ».  

Οι Δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά τουλάχιστον ένα μήνα πριν το τέλος της Περιόδου 
Κατοχύρωσης και θα τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν έναν άλλο τρόπο διακράτησης 
των μετοχών, παρέχοντας τις πληροφορίες του προσωπικού τους λογαριασμού χρεογράφων ή 
μπορούν να αποφασίσουν να πωλήσουν τις Δωρεάν Μετοχές όταν παραδοθούν.  

Από την ημέρα της παράδοσής τους, οι Δικαιούχοι αποκτούν την πλήρη κυριότητα των 
Δωρεάν Μετοχών, ενδεχομένως μέσω διατήρησης μεριδίων του ΑΚΕ. Σε αυτήν την 
περίπτωση, τα δικαιώματα των μετόχων θα ασκούνται υπό των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στον κανονισμό του ΑΚΕ.  

Στις χώρες όπου δεν επιτρέπεται η χρήση του ΑΚΕ, οι δωρεάν μετοχές θα περιλαμβάνονται 
στους λογαριασμούς χρεογράφων που έχουν ανοιχθεί στο όνομα των Δικαιούχων και θα 
διατηρούνται απευθείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποφασίζει η 
Εταιρεία. Οι Δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκπνοή της 
Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων και θα τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν έναν 
άλλο τρόπο διακράτησης των μετοχών, παρέχοντας τις πληροφορίες του προσωπικού τους 
λογαριασμού χρεογράφων ή μπορούν να αποφασίσουν να πωλήσουν τις Δωρεάν Μετοχές 
όταν παραδοθούν.   

Από την ημερομηνία της παράδοσης, οι Δωρεάν Μετοχές δεν θα υπόκειται πλέον σε κανέναν 
περιορισμό του Προγράμματος. Ωστόσο, σε περίπτωση πώλησης, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να 
τηρούν τις διάφορες διατάξεις οι οποίες έχουν σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, ειδικότερα όσον αφορά την εκμετάλλευση 
εμπιστευτικών πληροφοριών. 

5. Πληρωμή φόρων και εξόδων 

Οι φορολογικοί και κοινωνικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στην εκχώρηση μετοχών 
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα όπου κατοικούν οι Δικαιούχοι. Κάθε Δικαιούχος καθώς και ο 
εργοδότης του ενδέχεται να υπόκεινται σε διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων ή καταβολής 
φόρων σε σχέση με την Εκχώρηση, την παράδοση ή την πώληση των Δωρεάν Μετοχών. Ο 
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Δικαιούχος αναλαμβάνει υπό την αποκλειστική του ευθύνη να ακολουθεί τους κανονισμούς 
που τον αφορούν σε σχέση με δηλώσεις και καταβολές χρημάτων, ειδικότερα αναφορικά με 
τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Κάθε Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με την 
φορολογική και κοινωνική μεταχείριση των Δωρεάν Μετοχών που εφαρμόζεται στην 
περίπτωσή του.  

Εάν μία εταιρεία του ομίλου VINCI υποχρεωθεί να καταβάλλει κοινωνικές εισφορές, φόρους 
εισοδήματος ή κάθε άλλο φόρο για λογαριασμό Δικαιούχου λόγω της Εκχώρησης, της 
απόκτησης δικαιωμάτων, της παράδοσης ή της πώλησης των Δωρεάν Μετοχών, η Εταιρεία 
επιφυλάσσεται να κατακρατήσει αυτά τα έξοδα και τους φόρους από το μισθό του 
Δικαιούχου, εντός των ορίων που καθορίζονται από την τοπική νομοθεσία, να δηλώνει την 
παράδοση των Δωρεάν Μετοχών ή να απαγορεύει τη μεταβίβασή τους έως ότου ο 
Δικαιούχος έχει εξοφλήσει κάθε σχετική οφειλή ή λάβει μέτρα ώστε να γίνει η πληρωμή. 
Επίσης, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να κατακρατήσει από το ποσό της πώλησης των Δωρεάν 
Μετοχών τις κοινωνικές εισφορές, τους φόρους εισοδήματος και κάθε φόρου που οφείλεται 
από τον Δικαιούχο εξαιτίας της Εκχώρησης, της απόκτησης δικαιωμάτων, της παράδοσης ή 
της μεταβίβασης των Δωρεάν Μετοχών και, ενδεχομένως, να κινήσει τη μεταβίβαση όλων ή 
μέρους των Δωρεάν Μετοχών.  

6. Τοπικές διατυπώσεις 

Η επιλεξιμότητα του Δικαιούχου αναφορικά με την Εκχώρηση και η παράδοση των Δωρεάν 
Μετοχών θα υπόκεινται στην εξασφάλιση από την Εταιρεία ή/και τις εταιρείες του ομίλου 
VINCI των εγκρίσεων, δηλώσεων και κάθε άλλης διατύπωσης που είναι απαραίτητη ή 
επιθυμητή, σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο. Εάν η νομοθεσία της χώρας όπου βρίσκεται ο 
Δικαιούχος καθιστά αδύνατη ή άσκοπη την παράδοση των Δωρεάν Μετοχών σε κάτοικο 
εκείνης της χώρας, η παράδοση των Δωρεάν Μετοχών θα μπορούσε, με απόφαση της 
Εταιρείας, να ανασταλεί χωρίς προειδοποίηση. 

Στην περίπτωση αναστολής της παράδοσης, η Εταιρεία ενδέχεται να επιλέξει να γίνει 
ταυτόχρονη αγορά-πώληση ή να καταβάλει στους ενδιαφερόμενους ένα ποσό ίσο με την 
καθαρή υπεραξία σε ευρώ ή στο τοπικό νόμισμα, στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την 
παράδοση-πώληση. 

Οι Δωρεάν Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν στην US Securities 
and Exchange Commission ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι 
Δωρεάν Μετοχές δεν επιτρέπεται να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Για Δικαιούχους των Ηνωμένων Πολιτειών (υπήκοοι ή κάτοικοι), το Πρόγραμμα θα πρέπει 
να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να συνάδει με τοInternal Revenue Code, ειδικότερα σε ότι 
αφορά τον καθορισμό των ημερομηνιών και το χρόνο παράδοσης. 

7. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Εκχώρησης 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Εκχώρησης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο (ι) εφόσον η 
τροποποίηση απαιτείται συνέχεια μιας νομικής ή κανονιστικής διάταξης ή την ερμηνεία 
αυτής της διάταξης ή (ιι) εφόσον η τροποποιήσει εγκρίνεται ως κατάλληλη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των 
Δικαιούχων. 

Οι όροι και προϋποθέσεις της Εκχώρησης θα μπορούσαν επίσης να τροποποιηθούν ώστε να 
επιτραπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την 
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προστασία των συμφερόντων των Δικαιούχων σε συνέχεια πράξεων που αφορούν το 
μετοχικό κεφάλαιο της VINCI. 

Οι Δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος, ανακοίνωση που θα 
αφισοκολληθεί στον χώρο εργασίας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα θεωρήσει 
κατάλληλο η Εταιρεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ 2020 

Μορφή της επιπρόσθετης συνεισφοράς: 

Για την Προσφορά Μετοχών του 2020, η επιπρόσθετη συνεισφορά παίρνει τη μορφή μιας 
χορήγησης δωρεάν μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα ΙΙ.   

Διάρκεια της Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων:  

Η διάρκεια της Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων για την Προσφορά Μετοχών 2020 
είναι 3 έτη. Η περίοδος αυτή ξεκινά την ημέρα της Εκχώρησης και λήγει την επομένη της 
επετείου των 3 ετών.  

Κλίμακα: 

Η κλίμακα για την εκχώρηση των Δωρεάν Μετοχών για την Προσφορά Μετοχών του 2020 
έχει καθοριστεί με βάση: 

Τη Δόση Το Συντελεστή 
Μέγιστος αριθμός Δωρεάν 
Μετοχών που ενδέχεται να 
παραδοθούν κατά τη λήξη 

1η Δόση: Οι πρώτες 10 
μετοχές που ανέλαβε ο 
Δικαιούχος δια μέσου 
της εκούσιας καταβολής  

2 Δωρεάν Μετοχές για 
κάθε εγγεγραμμένη 

μετοχή 
20 μετοχές 

2η Δόση: Οι επόμενες 30 
μετοχές που ανέλαβε ο 
Δικαιούχος δια μέσου 
της εκούσιας καταβολής 

1 Δωρεάν Μετοχή για 
κάθε εγγεγραμμένη 

μετοχή 

20 μετοχές από την 1η Δόση 
+  

30 μετοχές από την 2η Δόση 

3η Δόση: Οι επόμενες 60 
μετοχές που ανέλαβε ο 
Δικαιούχος δια μέσου 
της εκούσιας καταβολής 

1 Δωρεάν Μετοχή για 
κάθε 2 εγγεγραμμένες 

μετοχές 

20 μετοχές από την 1η Δόση 
+  

30 μετοχές από την 2η Δόση 
+  

30 μετοχές από την 3η Δόση 

Από την ανάληψη της 101ης μετοχής, η εκούσια καταβολή παύει να υποστηρίζεται.  

Για τις εγγραφές που λαμβάνουν χώρα μέσω ενός ΑΚΕ, ο αριθμός των μετοχών που 
αναλαμβάνονται μέσω της εκούσιας καταβολής αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του 
αριθμού των Δωρεάν Μετοχών, διαιρώντας το ποσό της καταβολής με την τιμή της 
εγγραφής, και στρογγυλοποιώντας προς τον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών.  

Μετά την εφαρμογή των συντελεστών, ο αριθμός των εκχωρηθέντων Δωρεάν Μετοχών 
στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως κατώτερο ακέραιο αριθμό. 
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Συγκεκριμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ορισμένες χώρες: 

Στα πλαίσια της Προσφοράς Μετοχών 2020, για τους Δικαιούχους που συμμετείχαν στην 
Προσφορά Μετοχών 2020 και που κατοικούσαν στην Ισπανία κατά το χρόνο της Εκχώρησης 
(όπως καθορίζεται ο όρος αυτός κατωτέρω), η εκχώρηση των Δωρεάν Μετοχών θα λάβει 
χώρα την ημέρα της εκκαθάρισης- παράδοσης και, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 2, στο παράρτημα ΙΙ, οι Δωρεάν Μετοχές θα θεωρείται ότι έχουν κατοχυρωθεί 
οριστικά από τη στιγμή της Εκχώρησης και θα παραδοθούν στους Δικαιούχους την ίδια 
ημέρα.   

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του Παραρτήματος ΙΙ δεν εφαρμόζονται σε Δωρεάν 
Μετοχές που εκχωρούνται στους προαναφερόμενους Δικαιούχους.  

Από την παράδοση τους στους Δικαιούχους, οι Δωρεάν Μετοχές θα καταχωρηθούν στους 
λογαριασμούς χρεογράφων που έχουν ανοιχθεί στα ονόματα των Δικαιούχων και κατέχονται 
απευθείας.  

Τα ενδεχόμενα μερίσματα που θα καταβληθούν αναφορικά με τις Δωρεάν Μετοχές θα 
επανεπενδυθούν αυτόματα στο ΑΚΕ «CASTOR INTERNATIONAL » και θα οδηγήσουν 
στην έκδοση μεριδίων προς τους Δικαιούχους. 

Αυτές οι Δωρεάν Μετοχές υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης που λήγει την επομένη της 
3ης επετείου της Εκχώρησής τους. Αυτή η υποχρέωση διατήρησης δεν υφίσταται σε 
περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του Δικαιούχου, στις οποίες περιπτώσεις οι Δωρεάν 
Μετοχές μπορούν να πωληθούν από την έλευση του συμβάντος και μετά. 

Ωστόσο, οι Δωρεάν Μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του Δικαιούχου 
επαναγοράζονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω, ενώ ο 
Δικαιούχος δεν δικαιούται να απαιτήσει από τον όμιλο VINCI ή τις εταιρείες του ομίλου 
VINCI όλο ή μέρος της τιμής πώλησής τους ή αποζημίωση ή αντιστάθμιση οποιασδήποτε 
μορφής (εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω), ή εφόσον διαπιστωθεί, σε 
οποιαδήποτε στιγμή της Περιόδου Κατοχύρωσης Δικαιωμάτων, ότι ο Δικαιούχος (ι) κατά το 
έτος 2020, έχει εγγραφεί στην Προσφορά προς Μετόχους 2020 στα πλαίσια του παρόντος 
Προγράμματος καθώς και σε προσφορά προς μετόχους της VINCI στα πλαίσια του ομαδικού 
προγράμματος αποταμίευσης της τελευταίας, σύμφωνα με τα άρθρα L. 3332-1 και επόμ. του 
γαλλικού κώδικα εργασίας ή/και που (ιι) κατά το έτος 2020, έχει εγγραφεί σε Προσφορά 
προς Μετόχους 2020 στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος  και επενδύσει στο ειδικό 
μετοχικό πρόγραμμα Share Incentive Plan (SIP) της VINCI στο Ηνωμένο Βασιλειο. 

Οι Δωρεάν Μετοχές επαναγοράζονται υπό των ακόλουθων προϋποθέσεων:   

- Σε περίπτωση εξαγοράς μέρους ή όλων των εγγεγραμμένων μεριδίων στα πλαίσια της 
Προσφοράς Μετοχών πριν τη λήξη της περιόδου μη διαθεσιμότητας των 3 ετών (εκτός από 
περιπτώσεις θανάτου και ανικανότητας): οι Δωρεάν Μετοχές θα επαναγοραστούν την ημέρα 
που ο Δικαιούχος υποβάλει την αίτηση εξαγοράς. 

- Στην περίπτωση της παραίτησης του Δικαιούχου: οι Δωρεάν Μετοχές θα εξαγοραστούν 
από (ι) την ημερομηνία που ο Δικαιούχος αποστέλλει την επιστολή παραίτησής του ή την 
επιβεβαίωση της διακοπής των τελευταίων καθηκόντων του ως εργαζόμενος ή διευθυντής ή 
(ιι) την ημέρα που παραδίδει ιδιοχείρως την επιστολή παραίτησης ή την επιβεβαίωση της 
διακοπής σε αντιπρόσωπο του εργοδότη του. 
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- Σε περίπτωση απόλυσης του Δικαιούχου για πειθαρχικούς λόγους: οι Δωρεάν Μετοχές θα 
εξαγοραστούν την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόλυσης στον Δικαιούχο.  

Για τις ανάγκες του Προγράμματος, απόλυση για πειθαρχικούς λόγους νοείται κάθε απόλυση 
λόγω: (α) ενέργειας του εργαζόμενου με σκοπό να προκαλέσει ζημία, παράλειψη κατά την 
εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων, εκ προθέσεως και συνεχόμενη άρνηση 
εκπλήρωσης κάθε καθήκοντος στα πλαίσια της απασχόλησής του εντός του ομίλου VINCI, 
(β) δόλιας πράξης, υπεξαίρεση κεφαλαίων, κλοπής, αξιόποινης πράξης, καταχρηστικής 
πράξης ή κάθε υπαιτιότητας στα πλαίσια της απασχόλησής του στον όμιλο VINCI που 
προκαλεί ζημία ή θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία στις εργασίες ή την υπόληψη μιας 
εταιρείας του ομίλου VINCI, (γ) μη εγκεκριμένης δημοσιοποίησης βιομηχανικού μυστικού ή 
άλλης εμπιστευτικής πληροφορίας του ομίλου VINCI, ή (δ) μη τήρησης ρήτρας µη άσκησης 
ανταγωνισμού, εμπιστευτικότητας ή άλλου περιορισμού που εφαρμόζεται στον Δικαιούχο. 
Οι περιπτώσεις αυτές θα αξιολογηθούν βάσει της τοπικής νομοθεσίας.  

- Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου ο Δικαιούχος έχει πάψει να είναι εργαζόμενος σε εταιρεία 
του ομίλου VINCI κατά την ημερομηνία της 3η επετείου από την ημερομηνία Εκχώρησης: οι 
Δωρεάν Μετοχές θα επαναγοραστούν την ημέρα της 3ης επετείου από την ημερομηνία 
Εκχώρησης. 

- Σε περιπτωση εγγραφής κατά το έτος 2020 στην Προσφορά προς Μετόχους 2020 και σε 
προσφορά προς μετόχους της VINCI στα πλαίσια του προγράμματος αποταμίευσής της 
σύμφωνα με τα άρθρα L. 3332-1 και επόμ. του γαλλικού κώδικα εργασίας ή/και εγγραφή 
κατά το έτος 2020 στην Προφροά προς Μετόχους 2020 και επένδυσης στο ειδικό μετοχικό 
πρόγραμμα Share Incentive Plan (SIP) της VINCI στο Ηνωμένο Βασιλειο: η VINCI ή ο 
εργοδότης του Δικαιούχουν θα αφαιρέσει τις  Δωρεάν Μετοχές,  κατά την ημέρα της 
σχετικής διαπίστωσης.   

Κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων, οι Δικαιούχοι θα κρατήσουν στην κατοχή τους τις 
Δωρεάν Μετοχές στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

- θάνατος του Δικαιούχου, 

- αναπηρία του Δικαιούχου που επιτρέπει την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων 
σύμφωνα με το Άρθρο 11.2 του κανονισμού του PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL, 

-απόλυση του Δικαιούχου για λόγο που δεν είναι πειθαρχικός, εφόσον ο Δικαιούχος δεν έχει 
αιτηθεί την εξαγορά όλων ή μέρους των εγγεγραμμένων μεριδίων στα πλαίσια της 
Προσφοράς Μετοχών πριν την 3η επέτειο της ημερομηνίας Εκχώρησης, 

-διακοπή της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης ή προ-συνταξιοδότησης, 
κατ’εφαρμογή του νόμου ή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης που ισχύουν τοπικά και 
εφόσον ο Δικαιούχος δεν έχει αιτηθεί την εξαγορά όλων ή μέρους των εγγεγραμμένων 
μεριδίων στα πλαίσια της Προσφοράς Μετοχών πριν την 3η επέτειο της ημερομηνίας 
Εκχώρησης, 

- απώλεια μιας Εταιρείας Μέλους αυτής της ιδιότητας για κάποιο λόγο, και ειδικότερα: 

• για Εταιρείες Μέλη που άνηκαν στη VINCI κατά ποσοστό που ξεπερνά το 50% του 
εταιρικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής, αλλά πλέον ανήκουν 
στη VINCI κατά 50% ή και λιγότερο,  
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• για Εταιρείες Μέλη οι οποίες άνηκαν στη VINCI σε ποσοστό που κυμαίνεται από ένα τρίτο 
μέχρι 50% του εταιρικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής, και οι 
οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης λόγω του αποκλειστικού ελέγχου 
(i) μείωση του επιπέδου ιδιοκτησίας του ομίλου VINCI κάτω του ενός τρίτου του εταιρικού 
κεφαλαίου ή (ιι) απώλεια του απόλυτου ελέγχου από τη VINCI, ώστε η εταιρεία να μην 
ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 

- μεταφορά της σύμβασης εργασίας του Δικαιούχου σε εταιρεία που δεν ανήκει στον όμιλο 
VINCI αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού PEG ACTIONNARIAT 
INTERNATIONAL, 

- αλλαγή της εργοδότριας εταιρείας εντός του ομίλου VINCI με αλλαγή της χώρας 
απασχόλησης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΕ 
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