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POLITIKA OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY 

 

Tato politika používá řadu definovaných termínů, které začínají velkým písmenem. Definice jsou 

uvedeny v bodě 7 na konci této politiky. 

 

1.  Úvod  

 

Vedoucí pracovníky a zaměstnance podporujeme v tom, aby se stali dlouhodobými držiteli akcií 

společnosti Brambles. Jelikož společnost Brambles je kotovaná na burze ASX (což znamená, že její 

akcie jsou veřejně obchodovatelné na této burze), je důležité věnovat pozornost načasování veškerých 

Obchodů s akciemi nebo jinými Cennými papíry společnosti Brambles.  

 

Tento dokument stanovuje politiku Obchodování s Cennými papíry společnosti Brambles a s Cennými 

papíry jiných společností „Určenými osobami“. Účelem této politiky je:  

(a) pomoci těmto osobám vyhnout se jednání označovanému jako „insider trading“ (obchodování 

zasvěcených osob), 

(b) chránit společnost Brambles před potenciálně poškozujícími závěry, že vedení a personál 

společnosti mohl postupovat nezákonně nebo jednal pro svůj osobní prospěch s využitím 

informací, které nejsou přístupné veřejnosti. 

 

Z tohoto důvodu tato politika v některých ohledech zasahuje nad rámec striktně zákonných požadavků 

australského práva. 

 

Tato politika obsahuje:  

(a) pravidla závazná pro Určené osoby, které chtějí Obchodovat s Cennými papíry společnosti 

Brambles, včetně povinného procesu předběžného schválení,  

(b) zákaz Obchodování s Cennými papíry v jiné společnosti pro Určené osoby, pokud Určená osoba 

disponuje cenově citlivými informacemi o dané společnosti a tyto informace nejsou běžně 

dostupné,  

(c) stručný přehled zákona ošetřujícího obchodování zasvěcených osob v Austrálii. Tento přehled 

nemá sloužit jako úplné vyjádření práva v této oblasti a slouží pouze jako podkladový materiál.  

 

SPOLEČNOST BRAMBLES PŘISTUPUJE K DODRŽOVÁNÍ TÉTO POLITIKY VÁŽNĚ. PORUŠENÍ TÉTO 

POLITIKY ZE STRANY ZAMĚSTNANCE BUDE POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ PODMÍNEK 

ZAMĚSTNÁNÍ A MŮŽE VÉST K UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU.  

 

Pokud máte jakékoli otázky související s fungováním této politiky, obraťte se prosím na vedoucího 

právního oddělení a tajemníka společnosti:  

 

2.  Pravidla obchodování s Cennými papíry společnosti Brambles  

 

2.1  Určené osoby  

 

Tato politika se vztahuje na následující osoby:  

(a) Ředitelé a vedoucí právního oddělení a tajemník společnosti Brambles; 

(b) Všechny osoby, které již nevykonávají funkci výkonného ředitele, ale nadále jsou zaměstnanci 

skupiny; 

(c) členové týmu výkonného vedení společnosti a jejich přímí podřízení; 
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(d) veškerý personál úrovně 4 (úroveň zaměstnanci - ředitelé) a vyšší; 

(e) veškerý personál centrál společnosti Brambles v Londýně a Sydney; 

(f) veškeré další osoby, které budou upozorněny na to, že pro ně platí tato politika, generálním 

ředitelem společnosti Brambles nebo příslušným členem týmu výkonného vedení společnosti, 

nebo vedoucím právního oddělení a tajemníkem společnosti; a 

(g) ve vztahu k jakékoli osobě uvedené v bodě (a) až (f) výše, ale dle odstavce 2.7: 

(i) manžel/manželka; 

(ii) všechny děti (včetně nevlastních dětí), mladší 18 let; 

(iii) jejich jmenovaná osoba, například investiční manažer spravující finanční prostředky jejich 

jménem; 

(iv) fond, jehož je daná osoba či kterýkoli člen rodiny nebo rodinnou řízená firma správcem 

nebo příjemcem;  

(v) osoba zapojená do partnerství s těmito osobami nebo s kteroukoli spojenou osobou 

uvedenou v bodě (i) až (iii) výše (jednající vlastním jménem), a 

 (vi) společnost, kterou dané osoby nebo jejich rodina řídí. Tyto osoby jsou v rámci této politiky 

označovány jako Určené osoby.  

 

Jména a adresy Určených osob se čas od času doplňují do registru podílů společnosti Brambles pro 

účely prošetření shody s touto politikou a se zákazem obchodování zasvěcených osob. 

 

2.2  Obecná pravidla  

 

Určené osoby nesmí Obchodovat s Cennými papíry společnosti Brambles, pokud disponují cenově 

citlivými informacemi, které se týkají společnosti Brambles a které nejsou veřejně dostupné. (Okolnosti 

pro stanovení, kdy jsou informace veřejně dostupné, jsou popsány v posledním odstavci bodu 5.1 této 

politiky.)  

 

Určené osoby nezískají povolení Obchodovat s Cennými papíry společnosti Brambles dle bodu 3 této 

politiky, pokud existují cenově citlivé informace o určité záležitosti, které nejsou veřejně dostupné, 

přestože tyto osoby nemusí o daných informacích vědět.  

 

Určené osoby za žádných okolností nesmí provádět Tipování (viz odstavec 5.1(b)(iii) níže) pro jiné 

osoby v souvislosti s Cennými papíry společnosti Brambles nebo cennými papíry jakéhokoli jiného 

subjektu.  

 

2.3  Žádné krátkodobé obchody s Cennými papíry společnosti Brambles  

 

Určené osoby se nesmí účastnit krátkodobých nebo spekulativních obchodů s Cennými papíry 

společnosti Brambles. Cenné papíry společnosti Brambles musí držet minimálně po dobu 30 dní. Toto 

ustanovení neplatí pro prodej Cenných papírů společnosti Brambles získaných v rámci rozdělování 

podílů zaměstnancům jako forma Odměny, pokud se prodej uskuteční do 30 dnů od získání daného 

podílu a pokud bylo k prodeji uděleno povolení dle bodu 3 této politiky. 

 

2.4  Deriváty  
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Určené osoby nesmí obchodovat s Deriváty společnosti Brambles. 

 

To platí pro Cenné papíry společnosti Brambles obsahující Odměny. To znamená, že Určené osoby 

nesmí vstupovat do žádných hedgingových dohod nebo nakupovat finanční produkty (jako je akciový 

swap, cap, collar nebo jiné hedgingové produkty) zajištěné nepřiznanými Odměnami, což má za 

následek snížení nebo omezení expozice rizikům spojeným s tržní hodnotou Cenných papírů 

společnosti Brambles. 

 

2.5 Udělení Zástavního práva k Akciím společnosti Brambles 

Určená osoba nesmí udělit Zástavní právo k žádným Cenným papírům společnosti Brambles, které drží.  

 

 

 

 

Typický příklad situace, pro kterou by platil tento odstavec, je maržový obchod. Obvykle maržový úvěr 

spočívá v zapůjčení peněz pro účely nákupu akcií nebo jiných podílových cenných papírů. Zástava pro 

tento úvěr jsou zakoupené akcie nebo podílové cenné papíry a v některých případech i jiné akcie 

držené dlužníkem.  

 

Většina maržových úvěrů opravňuje věřitele, aby nakládal s akciemi, které jsou předmětem úvěru, za 

určitých stanovených podmínek bez získání souhlasu dlužníka nebo bez jiného upozornění. V 

některých případech lze toto právo uplatnit 24 hodin potom, co nastanou stanovené podmínky. 

 

Pokud si Určená osoba vezme maržový úvěr a zástava pro tento úvěr bude zahrnovat Cenné papíry 

společnosti Brambles, může věřitel získat možnost prodat nebo jinak Obchodovat tyto Cenné papíry. K 

tomu by mohlo dojít bez ohledu na to, že v daný čas probíhá Uzavřené období nebo Určená osoba 

disponuje cenově citlivými informacemi, které se týkají společnosti Brambles a které nejsou veřejně 

dostupné. To by mohlo způsobit, že Určená osoba poruší tuto politiku. 

 

Přestože maržové úvěry patří mezi běžné situace, kdy by mohlo být uděleno Zástavní právo k akciím 

společnosti Brambles, tento odstavec platí pro veškerá Zástavní práva k Cenným papírům společnosti 

Brambles. Určené osoby mohou i přesto získat Cenné papíry společnosti Brambles prostřednictvím 

maržového nebo jiného investičního úvěru, pokud Cenné papíry společnosti Brambles nebudou sloužit 

jako zástava pro daný úvěr. 

 

2.6  Kdy je možné Obchodovat Cenné papíry společnosti Brambles?  

 

Pro Určené osoby je jediná vhodná doba k Obchodování Cenných papírů společnosti Brambles tehdy, 

pokud neexistují žádné cenově citlivé informace, které nejsou veřejně dostupné, ať už Určená osoba 

tyto informace zná, nebo ne.  

 

Kromě tohoto obecného pravidla Určeným osobám není dovoleno Obchodovat Cenné papíry 

společnosti Brambles během období, které začíná sedmý den před koncem příslušného účetního 

období a končí první den po předběžném oznámení pololetních nebo výročních výsledků (tj. od 24. 

prosince do dne následujícího po oznámení pololetních výsledků zhruba v polovině února a od 23. 

července do dne následujícího po oznámení úplných výročních výsledků zhruba v polovině srpna) 

(„Uzavřené období“).  

 

Společnost Brambles může stanovit další období zákazu obchodování pro Určené osoby, protože 

mohou existovat cenově citlivé informace týkající se záležitosti, která není veřejně dostupná. Tato ad 

hoc období se společně s Uzavřeným obdobím označují jako „Zakázaná období“. 
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2.7  Výjimky z obecného pravidla  

 

Tato politika neplatí v následujících případech:  

(a) investice do fondu nebo Obchodování v jednotkách fondu nebo jiného schématu (jiného než 

schématu, které investuje pouze do Cenných papírů společnosti Brambles), kde aktiva fondu nebo 

jiného schématu jsou investována dle uvážení třetí strany, 

(b) Obchodování v rámci nabídky nebo pobídky pro všechny nebo většinu držitelů Cenných papírů 

společnosti Brambles, jako jsou přednostní emise, plán odkupu akcií zaměstnanci, plány 

reinvestování dividend a zpětný odkup akcií s rovným přístupem, kde plán stanovující rozvrh 

a strukturu nabídky byl schválen představenstvem (takový Obchod zahrnuje rozhodnutí, zda 

přijmout či nepřijmout nárok a prodej nároků potřebných pro zajištění přijetí zůstatku nároků 

v rámci odvolatelné emise poměrným dílem), 

(c) Obchod, který nemá za následek změnu úroku z prostředků cenných papírů (např. převod Cenných 

papírů společnosti Brambles držených Určenou osobou do penzijního fondu nebo jiného spořícího 

schématu dané osoby, kde Určená osoba je příjemcem), 

(d) pokud je Určená osoba správcem fondu a obchoduje s Cennými papíry společnosti Brambles 

prostřednictvím tohoto fondu za předpokladu, že:  

(i) Určená osoba není příjemcem fondu,  

(ii) veškerá rozhodnutí o obchodování v průběhu Zakázaného období dělají ostatní správci nebo 

investiční manažeři nezávisle na Určené osobě, 

(ii) Určená osoba nesdělila ostatním správcům nebo investičním správcům žádné interní informace. 

(e) pokud se Určená osoba chce zavázat k přijetí nebo přijmout nabídku na převzetí, 

(f) uplatnění nároku (ale nikoli prodej Cenných papírů společnosti Brambles po uplatnění nároku) na 

Odměnu, kde konečné datum pro uplatnění nároku na Odměnu spadá do Zakázaného období, 

pokud společnost Brambles je mimořádně dlouhou dobu v Zakázaném období nebo pokud 

proběhlo několik po sobě jdoucích Zakázaných období a nebylo přiměřeně možné očekávat, že 

Určená osoba využije nároku na Odměnu v době, kdy tak mohla učinit, 

(g) obchodování v rámci spravovaného plánu obchodování, pro který bylo uděleno předchozí 

písemné povolení v souladu s odstavcem 3.1, pokud:  

 (i) Určená osoba nevstupovala do plánu a neprováděla změny plánu v průběhu Zakázaného 

období, 

(ii) plán obchodování nepovoluje Určené osobě uplatňovat vliv nebo rozhodovací pravomoc 

o tom, zda obchod proběhne, kdy a jak. 

Určená osoba nemůže obchodní plán zrušit, zrušit nebo pozměnit podmínky účasti v plánu nebo 

jinak způsobit zrušení nebo změnu plánu v průběhu Zakázaného období, kromě výjimečných 

okolností v souladu s odstavcem 3.2. 

 

2.8  Dohoda o zachování důvěrnosti s externími poradci  

 

Existuje možnost, že v důsledku jednání v zastoupení společnosti Brambles nebo poradenství pro 

společnost Brambles mohou mít externí poradci přístup k cenově citlivým informacím, které ovlivňují 

Cenné papíry společnosti Brambles.  

 

Přestože tito externí poradci nejsou součástí této politiky, společnost Brambles požaduje od externích 

poradců, aby uzavřeli dohodu o zachování důvěrnosti, která se vztahuje na tyto cenově citlivé 

informace.  

 

3. Schválení obchodu  

 

3.1  Získání souhlasu  

 

Pokud Určená osoba chce Obchodovat s Cennými papíry společnosti Brambles, musí nejdříve získat 
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souhlas:  

(a) předsedy společnosti Brambles (nebo místopředsedy nebo generálního ředitele, pokud předseda 

není k dispozici) v případě schvalování pro ředitele, všechny osoby, které již nevykonávají funkci 

výkonného ředitele, ale nadále jsou zaměstnanci společnosti, nebo tajemníka společnosti,  

(b) místopředsedy nebo generálního ředitele v případě schvalování pro předsedu,  

(c) tajemníka společnosti v případě schvalování pro všechny ostatní zaměstnance. Před udělením 

souhlasu tajemník požádá o souhlas předsedy nebo jiného ředitele.  

 

Tato povinnost platí za všech okolností.  

 

Pro vyloučení pochybností musí tímto schvalovacím procesem projít Určené osoby před tím, než 

uplatní nárok na Odměnu.  

 

Určené osoby nesmí Obchodovat s Cennými papíry společnosti Brambles (včetně uplatnění nároku na 

Odměnu) bez písemně doloženého souhlasu (včetně e-mailu) v souladu s tímto odstavcem 3.1. 

Společnost Brambles může souhlas udělit nebo zamítnout dle vlastního uvážení bez udání důvodu. 

Zamítnutí žádosti o Obchodování s Cennými papíry společnosti Brambles je konečné a závazné pro 

Určenou osobu, která žádost podala. 

 

V případě udělení souhlasu: 

 

(d)  Určená osoba může po dobu dvou obchodních dnů od obdržení souhlasu běžným způsobem 

Obchodovat. Pokud se stav schválení během těchto dvou obchodních dnů změní, bude Určená 

osoba informována. Pokud během dvou obchodních dnů neproběhne žádný Obchod a určená 

osoba bude mít stále zájem Obchodovat, bude nutné podat novou žádost, 

 

(e) pokud před realizací Obchodu Určená osoba získá cenově citlivé informace, které nejsou veřejně 

dostupné, musí Určená osoba od Obchodu odstoupit bez ohledu na to, že byl schválen.  

 

Určené osoby, kterým bylo sděleno, že nemohou Obchodovat, nesmí tuto skutečnost sdělovat 

ostatním.  

 

3.2 Schvalování obchodu během Zakázaných období 

 

Jestliže: 

 

(a) Určená osoba je ve vážné finanční tísni, jak je popsáno v odstavci 3.3, nebo za mimořádných 

okolností uvedených v odstavci 3.4 a 

(b) dotyčná Určená osoba prohlásí, že nemá žádné cenově citlivé informace, které nejsou veřejně 

dostupné, 

 

příslušná osoba oprávněná dle odstavce 3.1 může podle vlastního uvážení udělit souhlas Určené osobě 

k Obchodování během Zakázaného období, pro které budou platit stejné podmínky, jako pro souhlas 

udělený dle odstavce 3.1. 

 

Určená osoba žádající o schválení Obchodu musí přesvědčit příslušnou osobu / příslušné osoby 

oprávněné dle odstavce 3.1, že se nachází v tíživé finanční situaci nebo že jejich situace je jiným 

způsobem mimořádná a že navrhovaný prodej nebo použití Cenných papírů společnosti Brambles je 

jediným dostupným, rozumným postupem. 

 

Každé takové schválení je nutné získat předem. Není možné získat schválení zpětně. 
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3.3  

 

Určená osoba se nachází v tíživé finanční situaci a musí vypořádat naléhavý finanční závazek, který není 

možné uspokojit jiným způsobem, než je prodej Cenných papírů společnosti Brambles. Například 

daňová povinnost této osoby by se za běžných okolností nepovažovala za finanční tíseň, pokud daná 

osoba nemá žádné jiné prostředky k vypořádání závazku. 

 

3.4  

 

Mimořádné okolnosti by nastaly, pokud: 

(a) na základě soudního příkazu nebo soudně vymahatelných závazků (např. rodinné vypořádání 

v dobré víře) nebo jiného převažujícího právního či regulačního požadavku je Určená osoba 

povinna převést nebo prodat Cenné papíry společnosti Brambles, 

(b) existují jiné okolnosti, které předseda společnosti Brambles nebo generální ředitel (pokud se jedná 

o předsedu) považují za mimořádné. 

 

4.  Oznámení o Obchodu  

 

4.1  

 

Ředitelé jsou povinni oznámit tajemníkovi společnosti do dvou obchodních dnů po změně jejich 

zájmu o Cenné papíry společnosti Brambles nebo zájmech jejich spojených osob uvedených v odstavci 

2.1(e) výše.  

 

To umožní společnosti Brambles oznámit burze ASX změnu zájmů, což musí proběhnout do konce 

obchodního dne po obdržení oznámení.  

 

Všechny ostatní Určené osoby jsou povinny oznámit tajemníkovi společnosti všechny Obchody 

s Cennými papíry společnosti Brambles do pěti obchodních dnů od uskutečnění Obchodu.  

 

Kopie příslušných oznamovacích formulářů jsou k dispozici u tajemníka společnosti. 

 

4.2  

 

Oznámení o Obchodu dle odstavce 4.1 je nutné zaslat tajemníkovi společnosti písemně (včetně e-

mailu).  

5.  Co je obchodování zasvěcených osob (insider trading)?  

 

5.1  Zákaz obchodování zasvěcených osob  

 

V širším smyslu se může osoba provinit obchodováním zasvěcených osob, jestliže:  

 

(a) daná osoba má „vnitřní informace“, tj. neveřejné informace, které by po zpřístupnění 

veřejnosti pravděpodobně měly zásadní vliv na cenu nebo hodnotu Cenných papírů 

společnosti. Informace, u kterých je pravděpodobné, že by měly zásadní vliv, jestliže by 

ovlivnily nebo pravděpodobně mohly ovlivnit investiční rozhodnutí těch, kteří běžně investují 

do Cenných papírů, 

to znamená, že se jedná o „cenově citlivé“ informace,  

(b) daná osoba:  

(i) Obchoduje s Cennými papíry společnosti,  

(ii) podporuje někoho v Obchodování s Cennými papíry společnosti nebo si k provedení 

Obchodu zajistí jinou osobu, 
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(iii) přímo či nepřímo sdělí dané informace jiné osobě, přičemž sdělující osoba ví, nebo by 

měla vědět, že příjemce pravděpodobně bude Obchodovat s Cennými papíry 

společnosti Brambles nebo zajistí další osobu, která provede Obchod s Cennými papíry 

společnosti („Tipování“).  

 

Existují podrobné definice podmínek, které musí být naplněny, aby se informace považovala za veřejně 

dostupnou. Přestože podrobné definice jsou důležité pro stanovení právní odpovědnosti, obecné 

základní principy o veřejné dostupnosti informací stanovují, že daná informace by měla: 

• obsahovat snadno pozorovatelné skutečnosti, 

• být oznámena burze ASX nebo jinak sdělena investorům, kteří běžně investují do Cenných papírů, 

• jiným způsobem se zakládat na dedukcích nebo závěrech na základě informací zmiňovaných 

v předchozích dvou bodech.  

 

5.2  Sankce  

 

Obchodování zasvěcených osob je trestný čin.  

 

Trestní postih za porušení zákazu obchodování zasvěcených osob může zahrnovat:  

(a) pro jednotlivce – pokuta do výše 765 000 USD a odnětí svobody až na pět let,  

(b) pro korporaci – pokuta až do výše 7 650 000 USD.  

 

Tyto sankce jsou aktuální k datu vydání této politiky, ale časem se mohou měnit. Zasvěcená osoba 

a další osoby účastnící se porušení zákazu mohou také nést odpovědnost za kompenzaci ztrát třetích 

osob. Kromě toho může Australská komise pro cenné papíry a investice požadovat občanskoprávní 

trest pro zasvěcenou osobu, která obchod realizovala, a případně také soudní příkaz, který by dané 

osobě znemožnil vykonávat správní funkce v korporacích. 

 

5.3  Příklady cenově citlivých informací  

 

Pro ilustraci výše popsaného zákazu níže uvádíme možné příklady informací, které by v případě 

zveřejnění mohly být považovány za cenově citlivé:  

(a) společnost Brambles zvažuje významnou akvizici nebo prodej aktiv,  

(b) společnosti Brambles hrozí významný soudní spor,  

(c) změna aktuální nebo předpokládané finanční situace nebo obchodních výsledků společnosti 

Brambles,  

(d) nový, významný obchodní vývoj,  

(e) pravděpodobné získání nebo ztráta velké zakázky nebo vládního povolení,  

(f) navrhovaná dividenda nebo změna politiky vyplácení dividend,  

(g) návrh emise nových akcií,  

(h) zásadní změna v představenstvu nebo jiného vrcholového managementu, 

(i) vyšetřování nebo audit ze strany regulačního orgánu, 

(j) závažné porušení zákona.  

5.4 Obchodování prostřednictvím třetích stran  

 

Osoba může být shledána vinnou v obchodování zasvěcených osob v souvislosti s Cennými papíry 

společnosti Brambles, i přestože není skutečnou osobou, která realizuje Obchod s Cennými papíry. 

Zákaz se vztahuje i na:  

(a) Obchodování prostřednictvím jmenovaných osob nebo jiných společníků, jako jsou rodinní 

příslušníci, rodinné fondy a rodinné firmy,  

(b) zajištění třetích stran, které budou realizovat Obchod s Cennými papíry, což zahrnuje přesvědčení 

nebo vyzývání této třetí strany k tomu, aby realizovala Obchod.  

 



 

 

Politika obchodování s cennými papíry 

 

Stránka 9 z 10 

5.5  Informace získané jakýmkoli způsobem  

 

Nezáleží na tom, jak nebo kde osoba získá dané informace. Nemusí nutně pocházet ze společnosti 

Brambles a přesto mohou být považovány za vnitřní informace.  

 

5.6  Akciová schémata pro zaměstnance  

 

Zákaz obchodování zasvěcených osob se nevztahuje na:  

(a) žádosti o,  

(b) nákupy v rámci těchto žádostí o,  

 

Cenné papíry společnosti Brambles nebo kterékoli přidružené právnické osoby ze strany zaměstnanců 

podané v rámci opčních a akciových plánů pro zaměstnance.  

 

To znamená, že zákaz obchodování zasvěcených osob se nebude vztahovat na nákup Cenných papírů 

společnosti Brambles v rámci opčního nebo akciového plánu pro zaměstnance (včetně udělení nebo 

uplatnění nároku na Odměnu). Zákaz obchodování zasvěcených osob však bude platit pro Austrálii na 

jakékoli následné nakládání zaměstnanců s akciemi společnosti Brambles získanými v rámci těchto 

akciových nebo opčních plánů.  

 

Ať už se zákaz obchodování zasvěcených osob na daný obchod vztahuje, či nikoliv, v souladu s touto 

politikou je nutné získat souhlas pro uplatnění nároku na Odměnu ve formě Cenných papírů 

společnosti Brambles ze strany Určených osob: viz bod 3.  

 

6 Obchodování s cennými papíry jiných společností 

 

Určené osoby nesmí Obchodovat s cennými papíry žádné jiné společnosti nebo subjektu, pokud 

disponují cenově citlivými informacemi, které se týkají daného subjektu a které nejsou veřejně 

dostupné. Tento zákaz platí jak pro informace o jiné společnosti či subjektu nabyté Určenou osobou 

v důsledku její pozice ve společnosti Brambles (například pokud společnost Brambles jedná 

o významné zakázce nebo transakci s danou společností či subjektem), tak pro informace získané jiným 

způsobem (například prostřednictvím osobních známostí). 

 

7.  Výklad pojmů  

 

ASX Znamená Australská burza cenných papírů. 

 

Odměny znamená opce, akciové odměny za výkon a přednostní emise udělené v rámci akciového 

nebo opčního plánu pro zaměstnance, ke kterým čas od času dochází. 

 

Představenstvo znamená představenstvo společnosti Brambles.  

 

Společnost Brambles znamená holdingová společnost Brambles Limited.  

 

Uzavřené období znamená období, které začíná sedmý den před koncem příslušného účetního 

období a končí první den po předběžném oznámení pololetních nebo výročních výsledků (tj. od 24. 

prosince do dne následujícího po oznámení pololetních výsledků zhruba v polovině února a od 23. 

července do dne následujícího po oznámení úplných výročních výsledků zhruba v polovině srpna).  

 

Obchod nebo Obchodování znamená v souvislosti s Cennými papíry: 

(a) žádost o příslušné Cenné papíry, jejich nákup a nakládání s nimi (ze strany příkazce nebo 

zprostředkovatele),  
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(b) zajištění jiné osoby pro účely žádosti o příslušné Cenné papíry, jejich nákup či nakládání s nimi 

nebo uzavření dohody o provedení těchto úkonů,  

 

(c) přímo nebo nepřímo sdělit nebo zapříčinit sdělení cenově citlivých informací jakékoli osobě, pokud 

je známo nebo by mělo být známo, že daná osoba pravděpodobně využije tyto informace 

k činnostem popsaným v odstavcích (a) a (b)  

 

Deriváty znamená finanční produkty, které poskytují finanční návratnost založenou na pohybech cen 

Cenných papírů, jako jsou opce obchodované na burze nebo opce udělené třetími stranami a zahrnují 

finanční produkty (včetně akciových swapů, cap, collar a jiných hedgingových opatření), které mají za 

následek omezení expozice rizikům spojeným s těmito cenovými pohyby.  

 

Určené osoby mají význam uvedený v odstavci 2.1.  

 

Ředitelé znamená členové představenstva.  

 

Výkonný ředitel znamená jakýkoliv ředitel, který plní výkonné funkce v řízení nebo správě společnosti 

Brambles. 

 

Skupina znamená společnost Brambles a související právnické osoby. 

 

Zakázané období znamená: 

(a) jakékoli Uzavřené období, 

(b) další období, kdy je Určeným osobám zakázáno obchodovat. Tato období společnost Brambles 

vyhlašuje čas od času, pokud existují cenově citlivé, neveřejné informace o určité záležitosti.  

 

Cennými papíry se rozumí:  

(a) akcie,  

(b) dlužní úpisy nebo dluhové cenné papíry,  

(c) jednotky těchto akcií,  

(d) depozitní certifikáty, 

(e) Odměny, 

(f) Deriváty.  

 

Zástavní právo znamená záruka, zadržovací právo, finanční závazek, hypotéka nebo jiné břemeno.  


