Aandelen plan
Onderstaand mogelijk belangrijke en interessante informatie voor (ex)Thales-medwerkers
die in het verleden mee hebben gedaan met het Thales Employee Shareholder Plan.
De afgelopen jaren is er een aantal keer een Thales Employee Shareholder Plan
geweest. Hierbij konden Thales medewerkers op aantrekkelijke voorwaarden in Thales
aandelen beleggen.
Deze personeelsaandelen staan daarbij voor 5 jaar op een
geblokkeerde rekening. De blokkering vervalt bij pensionering van de deelnemer.
Deze aandelen Thales zijn in beheer bij het Fonds Commun de Placement d'Entreprise
Nederland (FCPE) en worden geadministreerd door de bank Amundi in Frankrijk.
De wet Eckert
In gevolge de Franse Wet Eckert worden onbeheerde rekeningen na 10 jaar overgenomen
door de Franse overheid. Daarna is het in principe nog wel mogelijk het geld terug te
krijgen, dat vereist echter een grote administratieve inspanning van de deelnemer. Omdat
de tegoeden van het Thales aandelenplan in Frankrijk geregistreerd staan, geldt deze wet
ook voor het FCPE Nederland.
Een rekening is onbeheerd als er 10 jaar geen contact is geweest tussen de bank en de
rekeninghouder.
U kunt het verlies van uw tegoed voorkomen door een keer in te loggen bij Amundi en uw
gegevens te actualiseren.
U kunt dan een privé e-mail adres / huisadres en telefoonnummer opgeven zodat u ook
bereikbaar bent voor de bank als u niet meer bij Thales werkt.
U kunt hier ook opdracht geven uw aandelen te verkopen zodat u de waarde in euro’s kunt
ontvangen. Hiervoor is een kopie paspoort en een kopie van een recent bankafschrift
nodig. Uitleveren van de aandelen naar een ander rekeningnummer is niet mogelijk.
Het is uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid om bereikbaar te zijn voor de bank.
Als het niet lukt met uw gegevens in te loggen bij Amundi, kunt u contact opnemen met :
Elody MONNERON
Compensation & Benefits Officer
Tel.: +33 (0) 1 57 77 88 37
FRANCE
THALES
Tour Carpe Diem
31 place des Corolles_92098 Paris La Défense
Mailadres elody.monneron@thalesgroup.com
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