KOKKUVÕTE
Kokkuvõte on koostatud avaldamisnõuete, mida nimetatakse “elementideks“, alusel. Elemendid on nummerdatud jaotistesse A-E
(A.1-E.7).
Käesolev kokkuvõte sisaldab kõiki elemente, mis peavad olema välja toodud sellist liiki väärtpaberite ja emitendi kohta käivas
kokkuvõttes, mida käesolev prospekt käsitleb. Kuna mõningaid elemente ei pea käsitlema, võivad elementide järjekorranumbrites
esineda lüngad.
Isegi kui teatud element peab olema kokkuvõttes käsitletud, kuna käesolev prospekt käib teatud väärtpaberite liigi ja emitendi
kohta, on võimalik, et selle elemendi kohta ei saa edastada asjakohast informatsiooni. Sel juhul sisaldab kokkuvõte elemendi
lühikirjeldust koos märkusega „ei kohaldu“.

Jaotis A – Sissejuhatus ja hoiatused
A.1

Sissejuhatus ja
hoiatused:

Käesolevat kokkuvõtet peaks lugema kui prospekti sissejuhatust.
Mistahes otsus investeerida Ettevõtte A-klassi aktsiatesse peaks olema tehtud investori
poolt prospekti kui terviku kaalutlemise tulemusena.
Kui kohtusse esitatakse nõue, mis seondub käesolevas prospektis sisalduva
informatsiooniga, võib olla, et investorist hageja peab EEA liikmesriigi siseriikliku õiguse
alusel kandma prospekti tõlkimise kulud enne õigusliku menetluse algatamist.
Tsiviilvastutus laieneb ainult nendele isikutele, kes on kokkuvõtva tabeli, kaasa arvatud
selle mistahes tõlke, koostanud, kuid ainult juhul kui kokkuvõte on prospekti teiste
osadega koos lugedes eksitav, ebatäpne või ebajärjekindel või juhul, kui see ei anna koos
prospekti teiste osadega lugedes võtmeinformatsiooni, abistamaks investoreid otsuse
juures, kas investeerida nendesse väärtpaberitesse või mitte.

A.2

Väärtpaberite
edasimüük või
väärtpaberite lõpppakkumine
finantsvahendajate
kaasabil

Ei kohaldu: emitent ei nõustu käesoleva prospekti kasutamisega väärtpaberite mistahes
hilisemal edasimüügil või väärtpaberite lõplikul pakkumisel finantsvahendajate poolt.

Jaotis B – Emitent
B.1

Emitendi juriidiline ja
kaubanduslik nimi:

CGI Group Inc.

B.2

Asukoht ja õiguslik
vorm, seadusandlus ja
asutamisriik:

CGI asukoht on Kanadas ja CGI on asutatud Kanadas korporatsioonina ettevõtete seaduse
(Companies Act) (Québec) alusel, mis on eelkäijaks Ettevõttele praegusel hetkel
kohalduvale ärikorporatsioonide seadusele (Business Corporations Act) (Québec).

B.3

Praegused tegevused,
põhitegevused ja
turud:

Ei kohaldu.
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B.4a

Olulised hiljutised
trendid:

2018. majandusaasta esimeses kvartalis (st 1. oktoober 2017 kuni 31. detsember 2017)
(Q1 2018) viis Grupp läbi sisemise juhtimise ümberkorralduse. Selle tulemusel juhitakse
Gruppi nüüd üheksa segmendi kaudu, nimelt: Põhja-Euroopa (sealhulgas Põhjamaad,
Baltimaad ja Poola); Kanada; Prantsusmaa (sealhulgas Luksemburg ja Maroko), Ameerika
Ühendriigid (USA), Äri ja Riigivalitsus, USA (Commercial and State Government), USA
(Federal), Ühendkuningriik (UK); Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopa (peamiselt Holland ning
Saksamaa) (ECS); Aasia ja Vaikne Ookean (Global Delivery Centres of Excellence) (India
ja Filipiinid); ning Austraalia. Viimased kaks segmenti, mille tulu, kasum ning vara jääb
mõlema segmendi osas alla 10 protsendi Ettevõtte kogu tulust, kasumist ja varast, on
liigitatud ühte gruppi kui Aasia ja Vaikse Ookeani piirkond. Käesolevas prospektis
sisalduvaid eelnevate aastate segmentide tulemusi on kohandatud.
Q1 2018 perioodil oli Grupi tulu 816,9 miljonit Kanada dollarit, mida on 141,2 miljoni
Kanada dollari või 5,3 protsendi võrra rohkem võrreldes 2017. majandusaasta esimese
kvartaliga (st 1 oktoober 2016 kuni 31. detsember 2016) (Q1 2017). Ettemääratud
valuutakursi alusel (on a constant currency basis) suurenes tulu 131 miljoni Kanada
dollari või 4,9 protsendi võrra, samal ajal kui valuutakursside kõikumine mõjutas Grupi
tulu soodsalt 10,2 miljoni Kanada dollari või 0,4 protsendi võrra. Tulu tõus on peamiselt
tingitud hiljutistest äritehingutest ning teenuste ja väljapakutud lahenduste nõudluse
tõusust turul, mille tulemusena töömahud enamikes segmentides suurenesid. Täiendav tulu
kompenseerib osaliselt Suurbritannia kahjumit tootva lepingu edukaid ümberläbirääkimisi
eelneval aastal.
Grupi Põhja-Euroopa segmendi tulu perioodil Q1 2018 oli 472,4 miljonit Kanada dollarit,
mis on tõus 51,8 miljonit Kanada dollarit või 12,3 protsenti, võrreldes perioodiga Q1 2017.
Ettemääratud valuutakursi alusel (on a constant currency basis) suurenes tulu 35,5
miljonit Kanada dollarit või 8,4 protsenti. Võrreldes Q1 2017 perioodiga, siis selline tulu
tõus on seotud eelkõige Affecto Plc omandamisest tekkinud tuluga kui ka suurenenud
töömahuga Soome ning Eesti finantsteenuste vertikaalsel turul. Täiendav tulu
kompenseerib osaliselt teatud infrastruktuuri allhanke lepingute planeeritud uuendamata
jätmise ning Rootsis ja Taanis olevate projektide eduka lõppemise.
Grupi Prantsusmaa segmendi tulu perioodil Q1 2018 oli 418,8 miljonit Kanada dollarit,
mis on tõus 42,2 miljonit Kanada dollarit või 11,2 protsenti, võrreldes perioodiga Q1 2017.
Ettemääratud valuutakursi alusel (on a constant currency basis) suurenes tulu 26,6
miljonit Kanada dollarit või 7,1 protsenti. Tulu suurenemine on peamiselt tingitud
töömahu suurenemisest kõikide segmentide finantsteenuste vertikaalsel turul kui ka uuest
äritegevusest tootmise, jaemüügi, turustamise (MDR) ning kommunikatsiooni ja
kommunaalteenuste vertikaalsel turul.
Grupi Kanada segmendi tulu perioodil Q1 2018 oli 411,7 miljonit Kanada dollarit, mis on
tõus 18,2 miljonit Kanada dollarit või 4,6 protsenti, võrreldes perioodiga Q1 2017. Tulu
suurenemine on peamiselt tingitud uue ning olemasoleva äri kasvust eelkõige
finantsteenuste ning tootmise, jaemüügi ja turustamise (MRD) vertikaalsel turul.
Täiendava tulu kompenseerib osaliselt Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonnas asuvate meie
ülemaailmsete välismaiste kandekeskuste suurenenud rakendamise.
Grupi USA (Commercial and State Government) segmendi tulu perioodil Q1 2018 oli
398,6 miljonit Kanada dollarit, mis on tõus 36 miljonit Kanada dollarit või 9,9 protsenti,
võrreldes perioodiga Q1 2017. Ettemääratud valuutakursi (on a constant currency basis)
alusel tõusis tulu USA (Commercial and State Government) segmendis 55,2 miljoni
Kanada dollari võrra või 15,2 protsenti. Tulu tõus on peamiselt seotud hiljutiste ettevõtte
omandamistega seotud täiendava tuluga, IP teenustest ja lahendustest saadud tuluga ning
eelkõige finantsteenuste vertikaalsel turul suurenenud töömahuga.
Grupi USA (Federal) segmendi tulu perioodil Q1 2018 oli 359,1 miljonit Kanada dollarit,
mis on tõus 12,4 miljonit Kanada dollarit või 3,6 protsenti, võrreldes perioodiga Q1 2017.
Ettemääratud valuutakursi alusel tõusis tulu USA (Federal) segmendis 30,1 miljoni
Kanada dollari võrra või 8,7 protsenti. Tulu tõus on peamiselt seotud segmendis toimunud
üldise kasvuga kui ka positiivsega mõjuga seoses eelneva aasta lepingust tulenevate
muudatustega lõpetamata toodangu osas (work in progress adjustment).
Grupi kolme ülejäänud segmendi tulu (hõlmates Suurbritannia (UK), ECS-i ja Aasia ning
Vaikse Ookeani piirkonna segmente), moodustas 756,3 miljonit Kanada dollarit või 26,9
protsenti Grupi kogutulust perioodil Q1 2018, võrreldes nende kolme segmendi tuluga
perioodil Q1 2017, mil see oli 775,8 miljonit Kanada dollarit, mis moodustas 29 protsenti

Page 2

Grupi kogutulust. Ettemääratud valuutakursi alusel (on a constant currency basis),
vähenes samade segmentide perioodi Q1 2018 tulu 34,8 miljoni Kanada dollari võrra
võrreldes perioodiga Q1 2017. Eelkõige on tulu vähenemise põhjusteks Suurbritannia
kahjumiga lepingu tingimuste edukad ümberläbirääkimised eelneval aastal, samuti
vähenenud töömaht Suurbritannia riiklikul vertikaalsel turul perioodil Q1 2018.
B.5

Emitendi grupi ja
emitendi grupisisese
positsiooni kirjeldus

Ei kohaldu.

B.6

Isikute nimed, kellel
on otsene või kaudne
huvi emitendi kapitali
vastu või hääleõigus,
millest peab teavitama
emitendi siseriikliku
õiguse kohaselt ning
sellise huvi suurus nii
palju kui see on
emitendile teada:

Ei kohaldu.

Kas emitent on otseselt
või kaudselt kellegi
omandis või kellegi
poolt kontrollitud? Kui
jah, siis kelle poolt
ning kirjeldage selle
kontrolli olemust, nii
palju kui see on
emitendile teada

Ei kohaldu.

Kas emitendi
suuraktsionäridel on
erinevad
hääleõigused?

Ei kohaldu.
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B.7

Valitud ajalooline
võtmeinformatsioon ja
jutustav kirjeldus
oluliste muutuste
kohta emitendi
finantstingimuste ja
tegevuse tulemuste
kohta perioodi jooksul,
mis hõlmab ajaloolist
võtmeinformatsiooni
finantsvaldkonna
kohta või peale seda:

Allpooltoodud tabelites on ära toodud Grupi kohta käiv võtmeinformatsioon märgitud
perioodidel. Allpooltoodud andmed on väljavõte CGI iga-aastasest auditeeritud
konsolideeritud finantsaruannetest aastatest, mis lõppesid 2015, 2016 ja 2017 ja CGI 31.
detsembril 2017 lõppenud kolmekuulise perioodi auditeerimata lühendatud
konsolideeritud vahefinantsaruandest, ilma oluliste muutmisteta.
CGI iga-aastane auditeeritud konsolideeritud finantsaruanded aastatest, mis lõppesid 2015,
2016 ja 2017 ja CGI 31. detsembril 2017 lõppenud kolmekuulise perioodi auditeerimata
lühendatud konsolideeritud vahefinantsaruanne koostati arvestades Rahvusvaheliste
finantsaruannete standarditega (International Financial Reporting Standards), välja antud
Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Nõukogu poolt (International Accounting
Standards Board, IASB).

Konsolideeritud kasumiaruanne (Statement of Earnings):
(tuhandetes Kanada dollarites, välja arvatud aktsiate andmed)
Kolmekuulise
ks perioodiks,
mis
lõppes
31.12.2017

Aastaks, mis
lõppes
30.09.2017

Aastaks, mis
lõppes
30.09.2016

Aastaks,
mis lõppes
30.09.2015

$

$

$

$

2 816 895

10 845 066

10 683 264

10 287 096

2 410 632

9 257 659

9 120 929

8 819 055

Omandamistega seotud
ja integratsioonikulud

15 746

10 306

-

-

Restruktureerimiskulud

32 773

88 628

29 100

35 903

Neto
finantseerimiskulud

17 134

69 792

78 426

92 857

(Sissetulek) Kahjum
valuutavahetusest

(69)

784

2 024

10 733

2 476 216

9 427 169

9 230 479

8 958 548

340 679

1 417 897

1 452 785

1 328 548

Tulumaksu kulud

55 414

382 702

384 069

350 992

Puhaskasum (net
earnings)

285 265

1 035 195

1 068 716

977 556

Tavakasum aktsia kohta
(basic earnings per share)

0,99

3,48

3,51

3,14

Lahustatud kasum aktsia
kohta (diluted earnings
per share)

0,98

3,41

3,42

3,04

Tulu

Tegevuskulud
Teenuste-, müügi- ja
administratiivkulud

Kasum enne tulumaksu

Kasum aktsia kohta

Konsolideeritud bilanss:
(tuhandetes Kanada dollarites)

Varad
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31.12. 2017
seisuga

30.09.2017
seisuga

30.09.2016
seisuga

30.09.2015
seisuga

$

$

$

$

Käibevara
Sularaha ja sularaha
ekvivalendid

238 942

165 872

596 529

305 262

Jooksvad
derivatiivid
(tuletisinstrumendid)

13 873

8 152

22 226

26 567

1 435 822

1 285 880

1 101 606

1 097 863

Pooleliolevad
projektid

946 106

922 620

935 496

873 099

Ettemaksud ja muu
käibevara

156 901

160 402

170 393

160 638

5 834

6 541

7 876

5 702

2 797 478

2 549 467

2 834 126

2 469 131

395 499

313 552

369 530

496 397

3 192 977

2 863 019

3 203 656

2 965 528

Kinnisvara, vabrikud,
seadmed

391 507

396 613

439 293

473 109

Lepingu täitmise kulu

232 110

243 056

211 018

189 235

Mittevaraline vara

516 359

490 426

509 781

568 811

87 201

85 159

86 970

69 353

Pikaajalised
finantsvarad

101 132

111 307

129 383

122 820

Edasilükatud maksud

134 556

146 602

179 898

261 431

7 301 662

7 060 030

6 933 333

7 136 983

11 957 504

11 396 212

11 693 332

11 787 270

1 105 795

1 004 307

1 107 863

1 113 636

31 336

12 069

4 517

28 106

Kogunenud
kompensatsioon

616 007

578 886

523 553

571 883

Edasilükatud tulu

446 271

409 332

390 367

416 329

Tulumaks

218 835

174 102

159 410

159 562

Tulevased nõuded

96 341

86 154

34 924

94 398

Jooksev osa
pikaajalisest võlast

304 067

122 467

192 036

230 906

2 818 652

2 387 317

2 412 670

2 614 820

396 369

314 233

365 994

492 965

3 215 021

2 701 550

2 778 664

3 107 785

38 330

40 892

40 454

62 637

1 518 825

1 739 536

1 718 939

1 896 181

Nõuded

Tulumaks
Kogu käibevara enne
klientide vara
Klientide vara
Kogu käibevara

Muud pikaajalised varad

Firmaväärtus

Kohustused
Jooksvad kohustused
Tarnijate nõuded ja
kogunenud
kohustused
Jooksvad
derivatiivid
(tuletisinstrumendid)

Jooksvad kohustused
kokku enne kohustusi
klientide ees
Kohustused klientide
ees
Jooksvad kohustused
kokku
Pikaajalised tulevased
nõuded
Pikaajaline võlg
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Muud pikaajalised
kohustused

202 722

213 436

244 307

277 223

Pikaajalised derivatiivid
(tuletisinstrumendid)

69 481

82 365

46 473

225

Pikaajalised tulumaksud

10 271

-

-

-

Edasilükatud
maksukohustused

160 963

213 515

183 579

170 987

Pensionikohustused

188 811

202 292

216 308

190 063

5 404 424

5 193 586

5 228 724

5 705 101

Jaotamata kasum

4 079 704

3 794 439

3 778 848

3 057 578

Kogunenud muu
sissetulek

215 312

159 391

304 128

598 226

2 067 545

2 054 725

2 194 731

2 254 245

190 519

194 071

186 901

172 120

6 553 080

6 202 626

6 464 608

6 082 169

11 957 504

11 396 212

11 693 332

11 787 270

Omakapital

Aktsiakapital
Ülekurss

2015., 2016. ja 2017. majandusaastatel ning perioodil Q1 2018 (1. oktoober 2017 kuni 31.
detsember 2017) leidsid aset teatud olulised muudatused Grupi finantsseisundis ning
majandustulemustes. Need muudatused on toodud alljärgnevalt:
• 2015. majandusaastal tasus Ettevõte ennetähtaegselt (ilma leppetrahvita) osa 2016. a
mais tasumisele kuuluvast osamaksest summas 879,7 miljonit Kanada dollarit, mis
tulenes tagamata tähtajalisest krediidilepingust (unsecured term loan credit facility),
mida pikendati 31. mail 2012 sõlmitud krediidilepingu (credit agreement) alusel.
2016. majandusaastal tasus Ettevõte ülejäänud osa 2016. a mais tasumisele kuuluvast
osamaksest summas 129,7 miljonit Kanada dollarit.
• 2012. majandusaastal astus Ettevõte 491 miljoni Kanada dollarilisse
erainvesteeringusse (debt private placement), mis koosnes kolmest seeriast kõrgema
nõudeõiguse järguga tagamata U.S. võlakirjadest (Senior U.S. unsecured notes)
summas 475 miljonit U.S.A dollarit kaalutud tähtajaga (weighted maturity) 7,4 aastat
ning kaalutud keskmise fikseeritud intressiga (weighted average fixed coupon) 4,57
protsenti. Perioodil Q1 2017 tasus Ettevõte esimesena tasumisele kuuluva seeria eest
summas 113,6 miljonit Kanada dollarit (85 miljonit U.S.A dollarit).
• 2015., 2016. ja 2017. majandusaastal ostis Ettevõte tühistamiseks avalikkuselt tagasi
A-klassi aktsiaid vastavalt iga tagasiostu ajal kehtinud Ettevõtte reeglitele (normal
course issuer bid, NCIB)
• 2015. majandusaastal osteti tagasi 6 925 735 A-klassi aktsiat umbes 332,5
miljoni Kanada dollari eesti keskmise hinnaga 48,01 Kanada dollarit.
• 2016. majandusaastal osteti tagasi 9 319 875 A-klassi aktsiat umbes 517,8
miljoni Kanada dollari eest keskmise hinnaga 55,56 Kanada dollarit.
Tagasiostetud aktsiate hulka kuulusid tühistamiseks ostetud 7 122 375 A-klassi
aktsiat, mis osteti Caisse dépôt et placement du Québec’ilt (CDPQ) ning mille
eest maksti rahas 400 miljonit Kanada dollarit;
• 2017. majandusaastal osteti tagasi 19 929 268 A-klassi aktsiat umbes 1 246,7
miljoni Kanada dollari eest keskmise hinnaga 62,55 Kanada dollarit.
Tagasiostetud aktsiate hulka kuulusid tühistamiseks ostetud 4 854 368 A-klassi
aktsiat, mis osteti Caisse dépôt et placement du Québec’ilt (CDPQ) ning mille
eest maksti rahas 300 miljonit Kanada dollarit ning
• kuigi perioodil Q1 2018 ühtegi tagasiostu ei tehtud, siis 2018. a veebruaris osteti
Serge Godin’iga (Ettevõtte asutaja ning juhatuse esimees (Executive Chairman of
the Board)) ning Distinction Capital Inc.’iga (hr. Godin’iga seotud ühing)
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sõlmitud erakokkuleppe alusel tagasi 3 230 450 A-klassi aktsiat umbes 231,4
miljoni Kanada dollari eest
• Grupi tulu: (a) suurenes 2016. majandusaastal ligikaudu 0,4 miljardit Kanada dollarit
ehk 3,9 protsenti võrreldes 2015. majandusaastaga (2015. majandusaastal oli tulu
ligikaudu 10,3 miljardit Kanada dollarit ja 2016. majandusaastal 10,7 miljardit Kanada
dollarit); (b) suurenes 2017. majandusaastal 0,2 miljardit Kanada dollarit ehk 1,5
protsenti võrreldes 2016. majandusaastaga (2016. majandusaastal oli tulu ligikaudu
10,7 miljardit Kanada dollarit ning 2017. majandusaastal ligikaudu 10,8 miljardit
Kanada dollarit); ning (c) suurenes perioodil Q1 2018 141,2 miljonit Kanada dollarit
ehk 5,3 protsenti võrreldes perioodiga Q1 2017 (perioodil Q1 2017 oli tulu ligikaudu
2 675,7 miljonit Kanada dollarit ning perioodil Q1 2018 ligikaudu 2 816,9 miljonit
Kanada dollarit).
• Grupi korrigeeritud kasum enne intressi ja tulumaksu (EBIT): (a) suurenes ligikaudu
1,5 miljardilt Kanada dollarilt (14,2 protsenti Grupi tulust) 2015. majandusaastal
ligikaudu 1,6 miljardi Kanada dollarini (14,6 protsenti Grupi tulust) 2016.
majandusaastal; (b) 2016. ja 2017. majandusaastal jäi stabiilseks umbes 1,6 miljardi
Kanada dollari peale (14,6 protsenti Grupi tulust); ning (c) suurenes ligikaudu 396,7
miljonilt Kanada dollarilt perioodil Q1 2017 (14,8 protsenti Grupi tulust) ligikaudu
406,3 miljoni Kanada dollarini (14,4 protsenti Grupi tulust) perioodil Q1 2018.
• Grupi tegevuskulud: (a) 2016. majandusaastal suurenesid ligikaudu 0,3 miljardit
Kanada dollarit ehk 3,4 protsenti võrreldes 2015. majandusaastaga (tegevuskulud olid
2015 majandusaastal ligikaudu 8,8 miljardit Kanada dollarit ja 2016. majandusaastal
9,1 miljardi Kanada dollarit); (b) 2017. majandusaastal suurenesid ligikaudu 0,1
miljardit Kanada dollarit ehk 1,5 protsenti võrreldes 2016. majandusaastaga
(tegevuskulud olid 2016. majandusaastal ligikaudu 9,1 miljardit Kanada dollarit ja
2017. majandusaastal 9,3 miljardit Kanada dollarit); ja (c) perioodil Q1 2018
suurenesid ligikaudu 133,9 miljonit Kanada dollarit ehk 5,9 protsenti võrreldes
perioodiga Q1 2017 (tegevuskulud olid perioodil Q1 2017 ligikaudu 2 276,7 miljonit
Kanada dollarit ja perioodil Q1 2018 2 410,6 miljonit Kanada dollarit).
Grupi finantstingimustes või tegevuskasumis ei ole toimunud olulisi muutusi pärast 31.
detsembrit 2017, mil lõppeb 1. oktoober 2017 alanud ja 31. detsembril 2017 lõppenud Q1
2018 kolmekuuline periood, mille kohta käib CGI finantsalane vaheinformatsioon vormil
6-K 31. detsembril 2017 lõppenud fiskaalkvartali osas. Vorm 6-K esitati USA
Väärtpaberite- ja väärtpaberituru komisjonile (United States Securities and Exchange
Commission) (SEC) 31. jaanuaril 2018.
B.8

Valitud pro forma
finantsalane
võtmeinfor-matsioon:

Ei kohaldu: käesolev prospekt ei sisalda pro forma finantsinformatsiooni.

B.9

Ennustatav/ eeldatav
kasum:

Ei kohaldu: käesolev prospekt ei sisalda ennustatavat ega eeldatavat kasumit.

B.10

Auditi raportitest
tulenevad
lisatingimused

Ei kohaldu: Grupi ajaloolise finantsinformatsiooni kohta käivates auditi raportites ei ole
lisatingimusi.

B.11

Ebapiisav
käibekapital:

Ei kohaldu: arvestades Grupi laenuvõimekust, on Grupi käibekapital piisav praeguste
nõuete täitmiseks, st vähemalt käesoleva prospekti kuupäevale järgneva 12 kuu jooksul.
Jaotis C – Väärtpaberid

C.1

Kauplemisele
lubatavate
väärtpaberite liik ja
klass ning
identifitseerimisnumbe
r:

A-klassi aktsiad. A-klassi aktsiatega kaubeldakse New Yorgi börsil (New York Stock
Exchange) (NYSE) sümboli GIB all ja Toronto börsil (Toronto Stock Exchange) (TSX)
sümboli GIB.A all. A-klassi aktsiatel on ISIN number CA39945C1095.

C.2

Väärtpaberite
emissiooni valuuta:

A-klassi aktsiatel ei ole nimiväärtust. A-klassi aktsiate valuuta on (i) NYSE-l noteeritud
aktsiatel USA dollarid ja (ii) TSX-il noteeritud aktsiatel Kanada dollarid.

C.3

Aktsiate arv ja
nimiväärtus

CGI nominaalkapital koosneb:
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emissioonis:

•

piiramata arvust eelisaktsiatest, välja antavad seeriate kaupa;

•

piiramata arvust teise järjekorra aktsiatest, välja antavad seeriate kaupa;

•

piiramata arvust A-klassi aktsiatest; ja

•

piiramata arvust B-klassi aktsiatest,

kõik ilma nimiväärtuseta.
6. märtsi 2018 seisuga (viimane võimalik kuupäev enne käesoleva prospekti avaldamist)
moodustas Ettevõtte välja antud ja kauplemisel oleva (issued and outstanding)
aktsiakapitali 255 650 194 A-klassi aktsiat ning 29 821 365 B-klassi aktsiat. Välja antud ei
ole eelisaktsiaid ega teise järjekorra aktsiaid.
C.4

Väärtpaberitega
kaasnevad õigused:

Igal A-klassi aktsiate omanikul on õigus:
•

osaleda ja hääletada Ettevõtte aktsionäride koosolekul. Iga A-klassi aktsia annab
omanikule ühe hääle aktsia kohta, samal ajal, kui iga B-klassi aktsia annab omanikule
kümme häält aktsia kohta.

•

osaleda võrdselt, aktsia aktsia vastu, igas dividendis, mis on välja kuulutatud, välja
makstud või maksmiseks kõrvale pandud; ja

•

peale Ettevõtte likvideerimist või lõpetamist või mistahes muud selle vara
aktsionäride vahel laialijagamist, mille eesmärgiks on Ettevõtte tegevuste lõpetamine,
omandada võrdselt, aktsia aktsia vastu, osa A-klassi aktsiate omanikele
väljamaksmisele või nende vahel jagamisele kuuluvast Ettevõtte varast.

Kui ülevõtmispakkumus, turupakkumus (exchange bid) või aktsia tagasiostmispakkumus
(issuer bid), välja arvatud võistlev pakkumus (exempt bid), B-klassi aktsiate suhtes tehakse
B-klassi aktsiate omanikele ilma, et see tehakse samaaegselt ning samadel tingimustel Aklassi aktsiate omanikele, muutub iga A-klassi aktsia vahetatavaks B-klassi aktsiaks, alates
pakkumuse tegemise kuupäevast, vastavalt omaniku otsusele, selleks, et võimaldada
omanikul vastu võtta pakkumus. Seda õigust ei loeta jõustunuks, kui pakkumus ei ole
lõplikult esitatud pakkuja poolt või pakkumuse lükkab tagasi üks või mitu Grupi
vanemjuhtkonna liiget või täiskohaga töötajat või mistahes äriühing, mis kuulub ühe või
rohkemate selliste vanemjuhtkonna liikmete kontrolli alla, kes omavad äriühingus otseselt
või kaudselt mistahes viisil rohkem kui 50-protsendilist osalust B-klassi aktsiate omanike
grupina.
Õiguseid, eeliseid, tingimusi ja piiranguid, mis kaasnevad A-klassi aktsiatega, võib muuta,
kui selline muudatus kiidetakse heaks vähemalt kahe kolmandiku häälte poolt, mis on
antud A-klassi aktsiate ja B-klassi aktsiate omanike koosolekul, mis on nõuetekohaselt
kokku kutsutud selleks eesmärgiks. Sellegipoolest, kui A-klassi aktsiad liigina oleksid
sellest muudatusest mõjutatud teisiti kui teised CGI aktsiate liigid, siis on selle muudatuse
heaks kiitmiseks lisaks vaja veel vähemalt kahte kolmandikku häältest, mis antakse
koosolekul, kus osalevad ainult A-klassi aktsiate omanikud.
Põhikiri annab B-klassi aktsiate omanikele eelisostuõiguse (preemptive right). Seega ei või
Ettevõte lasta välja A-klassi aktsiad ega A-klassi aktsiate vastu vahetatavaid väärtpabereid
(securities convertible), ilma andmata igale B-klassi aktsia omanikule (juhatuse poolt
määratud viisil) vastavalt tema omandis olevate B-klassi aktsiate hulgale pro rata alusel
võimaluse märkida samaaegselt A-klassi aktsiate või A-klassi aktsiate vastu vahetatavate
väärtpaberite (securities convertible) välja laskmisega, vastavalt olukorrale, B-klassi
aktsiaid või B-klassi aktsiate vastu vahetatavaid väärtpabereid (securities convertible),
vastavalt olukorrale, ulatuses mis on vajalik, et tagada B-klassi aktsiatest tuleneva
hääleõiguse proportsiooni täielik säilitamine. Iga B-klassi aktsia või B-klassi aktsiate vastu
vahetatava väärtpaberi, vastavalt olukorrale, väljalaskmise eest tasutava sissemakse suurus
võrdub iga A-klassi aktsia või A-klassi aktsiate vastu vahetatava väärtpaberi väljalaske
hinnaga.
C.5

Piirangud
väärtpaberite vabale
käsutamisele
(transferability)

Ei kohaldu: A-klassi aktsiatel ei ole piiranguid nende vabalt käsutamisele (transferability).

C.6

Juurdepääs
kauplemisele

A-klassi aktsiad on lubatud kauplemisele NYSE-l ja TSX-il.
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reguleeritud turul:
C.7

Dividendipoliitika:

Arvestades Ettevõtte vajadusi oma tegevuste ja suurte investeerimisprojektide
reinvesteerimisel, ei maksa äriühing dividende. Sellegipoolest vaatab juhatus (Board of
Directors) dividendipoliitika iga-aastaselt uuesti läbi. 2017. majandusaastal olid Ettevõtte
vajadused järgmised: (i) reinvesteeringud oma tegevuste toetamiseks; (ii)
investeerimisprojektid; (iii) Ettevõtte laenu tagasimaksmine; ja (iv) välja antud A-klassi
aktsiate ost ja tühistamine (purchase for cancellation), tulenevalt nendest juhatus otsustas,
et Ettevõte ei maksa dividende.
Jaotis D – Riskid

D.1

Võtmeinfo emitendile
või tema tööstusharule
omaste võtmeriskide
kohta

Grupi tööstusharuga seotud riskid
•

Grupp on sõltuv kvalifitseeritud IT professionaalide olemasolust ning säilitamisest.
Kui Grupil ei ole võimalik ligi meelitada ja säilitada piisavat arvu kvalifitseeritud
professionaale, kellel on sobiv väljaõpe, oskused ning valitsuse poolt antud
julgeolekuload, mis on vajalikud Grupi klientide vajaduste täitmiseks, võib juhtuda, et
Grupp peab toetuma alltöövõtjatele, töötajaskonna ümberpaigutamisele või uute
indiviidide värbamisele ja/võt treenimisele, et olemasolevaid lünki täita. Selle
tulemusena võib kaasneda tulu kaotus või kulude suurenemine, millega pannakse
surve alla Grupi teenistus, mis võib raskelt mõjutada Grupi turuosa ja tema äri,
tulusid, tegevuse tulemusi, finantsolukorda või väljavaadeteid.

•

Grupp võib riivata teistele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi, mille tulemusena
võidakse esitada Grupi vastu nõudeid. Grupi vastu esitatud intellektuaalomandi
nõuded või kohtuasjad võivad olla aeganõudvad ja kulukad, rikkuda Grupi mainet,
kohustada Gruppi astuma täiendavatesse kasutustasu- või litsentsilepingutesse või
takistada Grupil mõnede lahenduste või teenuste pakkumist. Kui mistahes nendest
faktoritest peaks ilmnema, võivad nendel olla rasked tagajärjed Grupi turuosale ja
tema ärile, tuludele, tegevuse tulemustele, finantsolukorrale või väljavaadetele.

Grupi äriga seotud riskid
•

Kui Grupil ei õnnestu pakkuda teenuseid kooskõlas lepingute ja klientide mõistlike
ootustega või korrektne ja ajakohane arveldamine klientidega ebaõnnestub, võivad
Grupi sissetulekud kannatada. Lisaks võivad kliendid pikaajalise majanduslanguse
tulemusena projekte piirata või edasi lükata, see võib mõjutada nende võimekust
maksta teenuste eest, mida Grupp on neile juba osutanud, ning lõpuks võib põhjustada
Grupiga olemasolevate lepingute rikkumist. Milline tahes nendest faktoritest võib
raskelt mõjutada Grupi turuosa ja tema äri, tulusid, tegevuse tulemusi, finantsolukorda
või väljavaateid.

•

Grupp saab tulu lepingutest, mille puhul Grupp sõlmib meeskonnalepinguid teiste
teenusepakkujatega. Mõnedes meeskonnalepingutes on Grupp lepingu põhipartneriks,
teistes alltöövõtjaks. Mõlemal juhul on Grupp äri loomisel sõltuv suhetest partneritega
ja Grupp eeldab selle toimumist ettenähtavas tulevikus. Kui Grupil ebaõnnestub
sobilik suhete säilitamine nende pakkujatega või Grupi suhe nende pakkujatega satub
muul viisil ohtu, võivad sellel olla rasked tagajärjed Grupi turuosale ja tema ärile,
tuludele, tegevuse tulemustele, finantsolukorrale või väljavaadetele.

•

Teatud lepingutest tulenevate kohustuste täitmisel sõltub Grupp kolmandatest isikutest
alltöövõtjatest. Kui nendel alltöövõtjatel ebaõnnestub oma kohustuste õigeaegne ja
eelarvesse mahtuv täitmine, võib see ulatuslikku negatiivset mõju avaldada Grupi
võimele vastavaid lepinguid täita, millel võivad olla rasked tagajärjed Grupi turuosale
ja tema ärile, tuludele, tegevuse tulemustele, finantsolukorrale või väljavaadetele.

•

Grupp saab suure osa oma tulust teenustelt, mida ta pakub erinevatele USA
föderaalvalitsuse osakondadele ja agentuuridele. Ei ole garanteeritud, et kõik need
USA föderaalvalitsuse osakonnad ja agentuurid ka tulevikus jätkuvalt kasutavad
Grupi teenuseid samas ulatuses või et nad Grupi teenuseid üldse tulevikus kasutavad.
Kui oluline USA föderaalvalitsuse osakond või agentuur peaks Grupile antavaid töid
limiteerima, vähendama või need lõpetama, on võimalik, et Grupp ei saa taastada
kaotatud tulu töö arvelt teistelt USA föderaalvalitsuse osakondadelt või agentuuridelt
või teistelt klientidelt, mis võib raskelt mõjutada Grupi turuosa ja tema ärisid, tulusid,
tegevuse tulemusi, finantsolukorda või väljavaateid.
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D.3

Võtmeinformatsioon
võtmeriskide kohta,
mis on omased
väärtpaberitele:

•

Valitsuse kulude kärped, eelarve vähendamised või poliitikamuutused võivad
põhjustada valitsusagentuuride ja osakondade, millega Grupil lepingud on, poolset
olemasolevate lepingute alusel tehtavate tellimuste vähenemist, nad võivad kasutada
oma õigust leping lõpetada, anda välja ajutisi töö peatamise käskkirju või nad võivad
kasutada oma võimalust lepinguid mitte uuendada. Kui mistahes nendest faktoritest
peaks ilmnema, võib see raskelt mõjutada Grupi turuosale ja tema ärisid, tulusid,
tegevuse tulemusi, finantsolukorda või väljavaateid.

•

Grupi reputatsioon on võtmeks tema võimele võistelda IT teenuste turul edukalt.
Grupi tegevuste iseloom ohustab Gruppi klientide informatsiooni potentsiaalse
kaotuse suhtes, klientide informatsioonile omavolilise ligipääsu suhtes, või klientide
informatsiooni hävimise suhtes, lisaks ka ajutiste teenuste häirete osas. Sellistel
sündmustel võib olla negatiivne mõju Grupi reputatsioonile, tema võimele hankida
uusi kliente ja tema võimele säilitada olemasolevaid kliente, mis võib raskelt
mõjutada Grupi turuosa ja tema ärisid, tulusid, tegevuse tulemusi, finantsolukorda või
väljavaateid.

•

Grupi ees võivad seista keerulised ja ajakulukad väljakutsed ühtsete standardite,
kontrollsüsteemide, protseduuride ja poliitika sisseviimises uutesse tegevustesse, et
neid harmoniseerida Grupi olemasolevate äriliste üksustega. Integratsioonitegevused
võivad kaasa tuua ootamatuid tegevusprobleeme, -kulusid ja -kohustusi. Kui Grupil ei
õnnestu teostada oma integratsioonistrateegiaid tähtaegselt ja kulusäästlikult, on
Grupil keeruline saavutada oma kasvu- ja kasumlikkuse eesmärke, mis võib raskelt
mõjutada Grupi turuosa ja tema ärisid, tulusid, tegevuse tulemusi, finantsolukorda või
väljavaateid.

•

Grupp kannab seoses oma klientide andmetega informatsiooni ja infrastruktuuri riski.
Meetmed, mida Grupp rakendab, et kaitsta informatsiooni ja infrastruktuuri riskide
eest, sealhulgas nii füüsiline kui ka loogiline kontroll ja ligipääs vastavatesse
ruumidesse ja informatsioonile, võivad teatud juhtudel olla ebapiisavad, et vältida
andmete lubamatut avalikustamist, kaotust, vargust või väärkasutust või andmetele
lubamatut ligipääsu või kliendi andmete hävimist või teenuse katkemist. Juhul, kui
mistahes nendest faktoritest peaks ilmnema, võib sellega kaasneda Grupi ärile, tulule,
tegevuse tulemustele, finantsolukorrale või väljavaadetele oluline kahjulik mõju,
samuti võib see tuua kaasa riiklikult kehtestatavate sanktsioonide kohaldamise ning
kahju Grupi brändile ja mainele.

•

Grupi tegevusega seonduvad turvalisuse ja küberturvalisuse riskid. Praeguses
keskkonnas esineb mitmeid pidevalt muutuvaid turvariske, eriti ohud
küberturvalisusele, sealhulgas häkkimine, interneti aktivistid (hactivists), riiklikult
toetavad tegevused (state sponsored activism), tööstusspionaaž, töötajate poolsed
rikkumised ning inimeksimus ja tehnoloogiline eksimus. Iga eelmainitud ohu
realiseerumisel võib Grupp, tema kliendid või kolmas isik kanda vastutust selle eest
või nende vastu võidakse esitada nõudeid (algatada kohtuasju või haldusmenetlusi).
Samuti võib Grupp kaotada klientide usalduse, kaotada olemasolevaid või
potentsiaalseid uusi kliente, kaotada tundlikke riiklikke lepinguid, kanda kahju
brändile ning mainele ja kanda muud rahalist kahju.

•

A-klassi aktsiate hind võib kõikuda erinevate faktorite tõttu, kaasa arvatud:
(i) meedia- või investeerimiskogukonna spekulatsioonid muutuste kohta või tegelikud
muutused
äritegevuses,
turuosas,
organisatsioonistruktuuris,
tegevustes,
majandustingimustes, majandus- või aktsiate hinnastruktuuris, väljavaadetes või CGI
ja/või konkurentide juhtkonnas; (ii) uutest toodetest, teenustest, omandamistest,
loovutamistest või muudest olulistest tehingutest teatamine CGI ja/või tema
konkurentide poolt; (iii) tegelike ja/või oodatud majandustulemuste avaldamine CGI
ja/või tema konkurentide poolt; ja (iv) A-klassi aktsiate ost ja tühistamine (purchases
for cancellation) CGI poolt. Turutingimused, aktsiaturgude tootlus või
makropoliitilised ja geopoliitilised faktorid, mis ei ole seotud CGI tootlusega võivad
samuti A-klassi aktsiate hinda mõjutada. Töötajad ei tohiks lähtuda hiljutistest ega
ajaloolistest trendidest tuleviku aktsiahindade ennustamisel.

•

Olulise hulga A-klassi aktsiate müük või hinnang või mistahes teade, et selline müük
võib toimuda, võib negatiivselt mõjutada A-klassi aktsiate turuhinda ja teha A-klassi
aktsiate omanikele raskemaks oma A-klassi aktsiate müümise sellisel ajal ja hinna eest
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nagu nad eelistaksid.
•

A-klassi aktsiate lisapakkumus Ettevõtte poolt või avalik hinnang, et selline
pakkumus või müük võib toimuda, võib omada negatiivset mõju A-klassi aktsiate
turuhinnale.
Jaotis E – Pakkumus

E.1

Netotulud ja
eeldatavad kulud:

Käesoleva prospektiga seoses ei väljastata Uusi A-klassi aktsiaid (või mistahes muid CGI
väärtpabereid). Seega ei saa CGI käesolevas prospektis sisalduva pakkumus(t)ega seoses
mingit tulusid.
A-klassi aktsiad, mis on saadaval ostmiseks Aktsiate ostuplaani alusel (Share Purchase
Plan), mis on käesoleva prospekti subjektiks, on kas (i) registreeritud SEC juures ja
nendega kaubeldakse NYSE-l või (ii) nendega kaubeldakse TSX-il.
A-klassi aktsiad (või mistahes muid CGI väärtpaberid) ei ole noteeritud ega vastu võetud
kauplemiseks reguleeritud turul EMÜ-s. Käesoleva prospekti kuupäeva seisuga ei ole
kavatsust esitada taotlust A-klassi aktsiate, mis on käesoleva prospekti subjektiks,
noteerimiseks või kauplemisele lubamiseks mistahes EMÜ reguleeritud turul.
Avatud turult Aktsiate ostuplaani alusel ostetud A-klassi aktsiate hulk sõltub mitmetest
faktoritest, kaasa arvatud töötajate arv, töötajate osaluse tase, osalevate töötajate ja CGI
poolt aktsiate ostmise suhtes tehtud panuste suurus ja A-klassi aktsiate väärtus ostmise
ajal.
CGI poolt käesoleva prospekti ja käesolevas prospektis sisalduva(te) pakkumus(t)e
ettevalmistamisel tehtud kogukulud, tasud ja kulutused on eeldatavalt £220 000.

E.2a

Pakkumuse põhjused,
tulude kasutamine ja
tulude eeldatav
netosumma:

Käesoleva Aktsiate ostuplaani eesmärgiks on julgustada töötajate poolset aktsiate omamist
seeläbi, et Grupi sobivatele töötajatele pakutakse võimalust osta A-klassi aktsiaid palgast
mahaarvamiste kaudu, millele Ettevõte lisab omalt poolt sama suure panuse. CGI usub, et
Aktsiate ostuplaan pakub mugava viisi A-klassi aktsiate omandamiseks ja hoidmiseks
Grupi töötajatele, kes muidu A-klassi aktsiaid ei omaks ja et Ettevõtte poolt välja pandud
pakett vastavate (matching) panuste osas on sobivatele töötajatele oluliseks ajendiks
osalemisel. CGI usub ka, et osalevate töötajate kui aktsionäride jätkuv majandushuvi CGI
tulemuslikkuse suhtes loob sellistele töötajatele lisahuvi, panustamaks Grupi
potentsiaalsesse kasvu ja kasumlikkusesse.

E.3

Pakkumuse
tingimused:

Pakkumus(ed), mis on käesoleva prospekti subjektiks, ei ole tehtud avalikkusele ega
ühelegi teisele isikule kui Grupi sobivatele töötajatele asukohaga Suurbritannia, Belgia,
Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Luksemburg, Holland, Norra, Poola,
Portugal, Leedu, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Hispaania ja Rootsi. Ainult need sobivad
töötajad saavad omandada A-klassi aktsiaid käesoleva prospekti alusel kooskõlas Aktsiate
Ostuplaani kava dokumentidega. Aktsiate ostuplaani põhitingimused on kokku võetud
allpool:
Aktsiate ostuplaan (Share Purchase Plan):
Ülevaade
CGI lõi Aktsiate ostuplaani, võimaldamaks sobivatel Grupi töötajatel (Osalised)
omandada A-klassi aktsiaid avatud turul. Vastavad A-klassi aktsiad ostetakse Aktsiate
ostuplaani haldaja (Haldaja, Plan Administrator) poolt, kasutades Osaliste poolt Haldajale
makstud panuseid, mis on maha arvestatud netopalgast ja Grupi ettevõtete poolt, kes
osalevad Aktsiate ostuplaanis (igaüks Osalev tööandja). Haldaja hoiab A-klassi aktsiaid,
mis sel viisil on ostetud, Osaliste arvel.
Sobivus ja osalemine
Grupi Osaleva tööandja iga täisaja või osalise tööajaga töötaja vastavas EMÜ
liikmesriigis, kes on registreerimise ajal aktiivselt tööl, on sobiv osalema Aktsiate
ostuplaanis. Töötaja ei ole enam sobiv osalema Aktsiate ostuplaanis alates oma viimasest
tööpäevast Osaleva tööandja juures, välja arvatud perioodid, mil ta saab tasu töölt
lahkumise teate või muu teate esitamise asemel.
Osalejaks saamiseks peaks sobiv töötaja (välja arvatud kui teda on teistmoodi juhendatud)
liituma viisil, mille on kindlaks määranud Osalev tööandja. Töötaja osalus Aktsiate
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ostuplaanis algab esimesel võimalikul kuupäeval peale liitumist.
Panused
Osaleja panustab Aktsiate ostuplaani väljamaksetelt tehtavate kinnipidamiste kaudu, mis
peetakse kinni Osaleja netopalgast. Panuse summa põhineb protsendil Osaleja aastasest
bruto põhipalgast (või kui nii on vastavalt Osaleva tööandja poolt ainuisikuliselt
otsustatud, osa vastavast aastasest bruto põhipalgast, mis tegelikult Osaleja poolt vastaval
aastal teeniti), mis on jõus kuupäeval kui Osaleja ühineb Aktsiate ostuplaaniga (Osaleja
põhipanus) (Participant Basic Contribution), vastav protsent (Osaleja Panuse Protsent)
(Participant Contribution Percentage) määratakse aeg-ajalt asutaja ja juhatuse esimehe
poolt või presidendi ja tegevjuhi poolt (Chief Executive Officer). See protsent võib
muutuda, arvestades positsiooni ja äriüksust ning aja jooksul kui asutaja ja juhatuse
esimees või president ja tegevjuht (Chief Executive Officer) vastavalt oma äranägemisele
nii otsustavad, arvestades, et vastav protsent ei tohi ületada 3,5 protsenti. Osaleja
põhipanus eraldatakse Osaleva tööandja poolt Haldajale igal Osaleja palgaperioodil.
Osalev tööandja panustab Aktsiate ostuplaani iga Osaleja suhtes summa, mis on võrdne
protsendiga Osaleja põhipanusest (välja arvatud lisapanused, mis on sätestatud vahetult
järgnevas paragrahvis). Osaleja põhipanuse protsent, mille Osalev tööandja on kohustatud
maksma, otsustatakse aeg-ajalt asutaja ja juhatuse esimehe poolt või presidendi ja
tegevjuhi poolt (Chief Executive Officer), arvestades, et Osalev tööandja panus ei tohi
ületada 100-t protsenti Aktsiate ostuplaani iga Osaleja poolt Osaleja põhipanusena
makstud kogusummast. Protsent, mille Osalev tööandja panustab, võib muutuda,
arvestades positsiooni ja äriüksust ning aja jooksul kui asutaja ja juhatuse esimees või
president ja tegevjuht (Chief Executive Officer) vastavalt oma äranägemisele nii otsustab.
Osalev tööandja võib maksta Haldajale lisapanusena oma äranägemise järgi mistahes
summa Aktsiate ostuplaani lisaks ülalkirjeldatud panustele ning Haldaja ostab vastavalt
Grupi vastava ettevõtte instruktsioonidele A-klassi aktsiaid teiseselt turult läbi börsi, millel
A-klassi aktsiad on noteeritud. Selliste A-klassi aktsiate jaotus toimub Osalejate kontodele.
Osalev tööandja maksab Haldajale palgast tehtavate mahaarvamiste kaudu summa, mis on
võrdne Osaleva tööandja panusega kohalduval maksmise perioodil.
Osaleja võib Aktsiate ostuplaani maksta lisapanuseid, mis ületavad Osaleja põhipanust, 0,5
protsendi kuni 10 protsenti iga-aastasest bruto põhipalgast, tehes seda 0,5-protsendiliste
osade kaupa, arvestamata ülaltoodud osalemismäära ning vastavuses samade tingimustega,
mis on toodud ülalpool. Sellegipoolest ei pane Osalev tööandja nende Osaleja tehtud
panuste suhtes välja endapoolset panust.
A-klassi aktsiate ostmine ja sularahajaotiste kasutamine
Pärast Osaleja ja Osaleva tööandja panuste saamist ostab Haldaja A-klassi aktsiaid teisesel
turul läbi börsi, millel A-klassi aktsiad on noteeritud, olgu selleks TSX ja/või NYSE
(vastavalt vajadusele). Haldaja jõustab ostuorderid pärast panuste saamist. Haldaja poolt
Osalejate ja Osaleva tööandja poolt makstud panuste eest ostetud A-klassi aktsiad
omistatakse Osaliste kontole vastavalt Osalejate ja Osaleva tööandja poolt tehtud
kohalduvatele panustele ja kaalutud keskmisele hinnale, mille Haldaja maksis A-klassi
aktsiate eest kohalduval börsil, ja hoitakse Haldaja poolt Osalejate arvel.
Kõik sularahadividendid ja muud sularahajaotised, mille Haldaja on saanud A-klassi
aktsiate eest, mida Haldaja hoiab Osalejate arvel, kasutatakse Haldaja poolt uute A-klassi
aktsiate ostmiseks. Nii omandatud A-klassi aktsiad jaotatakse Osalejatele
proportsionaalselt nende vastavate huvidega. Aktsiate dividendid, mille Haldaja on
omandanud A-klassi aktsiate eest, hoitakse Haldaja poolt Osalejate arvel.
Raportid
Haldaja võimaldab igal Osalejal oma kodulehe kaudu tutvuda elektroonilise raportiga, mis
näitab Haldaja poolt iga Osaleja arvel hoitavat A-klassi aktsiate hulka ja toob välja ka Aklassi aktsiate arvu vastavatelt Osaleja lisapanustele.
Aktsiate ostuplaanis osalemise lõpetamine või peatamine ja Aktsiate ostuplaanist
väljumine
Et igal ajal lõpetada oma osalemine Aktsiate ostuplaanis, peaks Osaleja (kui teda ei ole
muud moodi juhendatud) teatama sellest Osalevale tööandjale ja Haldajale viisil, mille
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määrab Osalev tööandja. Selline Osaleja võib otsustada säilitada oma A-klassi aktsiaid
Aktsiate ostuplaanis või osa või kõik oma A-klassi aktsiatest tagasi võtta vastavuses
tagasivõtmise sätetega, mis järgnevad vahetult allpool.
Osaleja võib igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta A-klassi aktsiad, mida Haldaja
tema arvel hoiab, teatades sellest Haldajale (vormis ja viisil, mis on Haldaja poolt aegajalt kindlaks määratud). Pärast taolist taganemist müüb Haldaja A-klassi aktsiad, mis
Osaleja arvel on hoitud ja maksab Osalejale sularahas summa, mis on võrdne sellise müügi
tuluga, sealt maha arvestades vahendustasud; juhul kui tegu on täieliku tagasivõtmisega,
siis tehakse makse koos kõikide muude varadega, mida Haldaja vastavalt Aktsiate
Ostuplaanile Osaleja arvel hoiab.
Osaleja võib alternatiivselt valida, et ta saab A-klassi aktsiad sularahamakse asemel.
Sellisel juhul annab Haldaja Osalejale Otsese registreerimisväljavõtte (Otsene
registreerimisväljavõte) (Direct Registration Statement), mis vastab nendele A-klassi
aktsiatele, mis on Osaleja nimele registreeritud. Sellegipoolest, CGI jätab endale õiguse
Otsese registreerimisväljavõtte asemel üle kanda Osaleja nimel olevad A-klassi aktsiate
sertifikaadid, mida Haldaja hoiab, selle Osaleja kontole.
Kui Osaleja töösuhe lõppeb mistahes põhjusel ja Osaleja ei teavita Haldajat ja Osalevat
tööandjat oma valikust allpooltoodud viisil (vahetult pärast seda kui tema viimane panus
on tehtud), siis pärast Osalejalt või Osalevalt tööandjalt töösuhte lõpetamise teate saamist
Haldaja müüb A-klassi aktsiad, mida Haldaja hoiab Osaleja arvel, järelturul börsi kaudu,
millel A-klassi aktsiad on noteeritud ja maksab Osalejale summa, mis on võrdne sellise
müügi tuludega, kust on maha arvestatud vahendustasud koos mistahes muu varaga, mida
Haldaja hoiab Aktsiate ostuplaani alusel Osaleja arvel. Sellegipoolest võib Osaleja teha
valiku saada Otsene registreerimisväljavõte, nagu kirjeldatud vahetult eelnevas
paragrahvis, andes Osalevale tööandjale ja Haldajale teate vahetult pärast seda, kui tema
viimane panus on omistatud Osaleja kontole. Töösuhte lõpetamise kuupäev on Osaleja
viimane tööpäev Osaleva tööandja juures, välja arvatud perioodid, mil ta saab tasu töölt
lahkumise teate või muu teate esitamise asemel.
Juhul kui Osaleja puudub töölt mistahes ajaperioodi jooksul mistahes põhjusel ja ei saa
sellise puudumise perioodi jooksul Osalevalt tööandjalt mingit hüvitist, peatatakse Osaleja
osalemine Aktsiate ostuplaanis automaatselt kuni Osaleja naaseb tööle või kuni Osaleja
otsustab lõpetada oma osaluse Aktsiate ostuplaanis.
Aktsiate ostuplaani haldamine ja muutmine, peatamine või lõpetamine
Juhatusel (Board) on täielik pädevus ja volitused tõlgendada ning rakendada Aktsiate
ostuplaani ja vastu võtta selliseid reegleid, tingimusi ja muid meetmeid, nagu nad peavad
Aktsiate ostuplaani haldamiseks vajalikuks. Aktsiate ostuplaani sätete või konkreetses
jurisdiktsioonis Aktsiate ostuplaani juhtimist, haldamist või kohaldamist puudutavate
reeglite, tingimuste või muude meetmete muudatused võib kiita heaks vaid konkreetne
selleks määratud juhtkond, kui selle ainus eesmärgiks on tagada vastavus kohaldatava
kohaliku õigusega.
Juhatus (Board) võib igal ajal Aktsiate ostuplaani muuta, peatada või lõpetada;
sellegipoolest ei või Aktsiate ostuplaani ükski muutus, peatamine või lõpetamine mõjutada
mistahes omandatud õigust, mis Osalejal võib olla A-klassi aktsiate suhtes vastavalt
Aktsiate ostuplaanile või Aktsiate ostuplaani suhtes kuni vastava Aktsiate ostuplaani
muutmise, peatamise või lõpetamise kuupäevani.
Aktsiate ostuplaani lõpetamise korral saadab Haldaja nii ruttu kui võimalik igale Osalejale
Otsese registreerimisväljavõtte A-klassi aktsiate kohta koos mistahes muu varaga, mida
Haldaja vastavalt Aktsiate ostuplaanile Osaleja arvel hoiab.
Kohalduv õigus
Aktsiate ostuplaanile kohaldub Québeci provintsi, Kanada, õigus ja seda tõlgendatakse
vastavalt Québeci provintsi, Kanada, seaduste kohaselt.
E.4

Emissiooni/
pakkumise suhtes
olulised huvid, kaasa
arvatud huvide
konfliktid:

Ei kohaldu: emissiooni/pakkumise suhtes ei ole olulisi huvisid (kaasa arvatud huvide
konflikte).
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E.5

Isiku või üksuse, kes
väärtpabereid müügiks
pakub, nimi ja
mistahes lock-up
lepingute üksikasjad:

Ei kohaldu: mitte ükski isik ei paku A-klassi aktsiate müüki ja Aktsiate ostuplaani alusel
ostetud A-klassi aktsiate osas ei ole mingeid lock-up lepinguid.

E.6

Pakkumisest lähtuva
vahetu osaluse
vähendamise (dilution)
suurus ja protsent:

Ei kohaldu: Aktsiate ostuplaani alusel ostetud A-klassi aktsiad, millele käesolev prospekt
kohaldub, on juba välja antud ja nendega kaubeldakse avatud turul, seetõttu ei järgne
pakkumisele osaluse vähendamist (dilution).

E.7

Investoritelt Ettevõtte
poolt nõutavad
eeldatavad kulud:

Ei kohaldu: Ettevõte ei nõua investoritelt mingite kulude katmist.

Page 14

