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Ředitelé, vedoucí pracovníci  
a klíčoví zaměstnanci společnosti 
GXO Logistics, Inc. a jejích dceřiných 
společností (dále společně jen 

„společnost“) se čas od času mohou 
dozvědět podstatné neveřejné 
informace o společnosti. S ohledem 
na zákonné zákazy obchodování 
s cennými papíry v případě, že 
dotyčný ví o podstatných neveřejných 
informacích o emitentovi, a také 
vzhledem k významnému zájmu 
společnosti zabránit byť i jen náznaku 
nekalého obchodování, přijala 
společnost tyto Zásady insider 
tradingu (dále jen „zásady“).

Tyto zásady platí pro ředitele, vedoucí 
pracovníky a určité zaměstnance 
společnosti tak, jak to společnost čas 
od času stanoví (dále společně jen 

„dotčení jednotlivci“).

1. Neobchodujte s cennými 
papíry společnosti, pokud víte 
o podstatných neveřejných 
informacích
Žádný dotčený jedinec nesmí 
nakupovat ani prodávat cenné  
papíry společnosti (ani ve spojení  
s uplatněním akciových opcí), pokud 
zná podstatné neveřejné informace 
o společnosti.1 Pod pojmem 

„podstatné“ informace se rozumí 
informace týkající se společnosti, její 
obchodní činnosti nebo cenných 
papírů, které by v případě zveřejnění 
pravděpodobně ovlivnily tržní cenu 
cenných papírů společnosti nebo by 

je rozumný investor pravděpodobně 
považoval za důležité při rozhodování 
o koupi, prodeji nebo držení těchto 
cenných papírů. Příklady informací 
obvykle považovaných za „podstatné“ 
zahrnují mimo jiné:

•  informace o výnosech a finančních 
výsledcích,

• strategické plány společnosti,

•  významné změny cílů společnosti,

•  případné významné fúze, akvizice 
nebo prodeje,

• významné finanční transakce,

•  významné změny v nejvyšším 
vedení nebo ovládání společnosti  
a

•  skutečné nebo hrozící významné 
soudní spory nebo vyšetřování ze 
strany státních orgánů.

Informace se stávají „veřejnými“, 
jakmile jsou široce rozšířeny a přijaty 
veřejností (obvykle prostřednictvím 
tiskové zprávy vydané společností). 
Obchodování s vědomím takovýchto 
informací může být zahájeno až třetí 
obchodní den, který následuje po 
dvou celých obchodních dnech po 
zveřejnění těchto informací.

Kromě toho nesmějí dotčení 
jednotlivci obchodovat s cennými 
papíry jiných společností, o nichž 
získali podstatné neveřejné informace 
v souvislosti se svým zaměstnáním  
ve společnosti.

„Cenné papíry“ jsou jakékoli majetkové 
cenné papíry vydané společností, 
včetně jakékoli její dceřiné společnosti, 
jakékoli její mateřské společnosti nebo 
jakékoli dceřiné společnosti jakékoli 
její mateřské společnosti, které jsou 
registrovány podle § 12 amerického 
zákona o burze cenných papírů  
z roku 1934, v platném znění (dále  
jen „zákon o burze“).

Toto omezení pro transakce s cennými 
papíry společnosti nadále platí  
i po ukončení pracovního poměru 
dotčeného jednotlivce ve společnosti. 
Je-li dotčený jednotlivec držitelem 
podstatných neveřejných informací 
při ukončení svého zaměstnaneckého 
poměru ve společnosti, nesmí 
obchodovat s cennými papíry 
společnosti, dokud se tato informace 
nestane veřejnou nebo nepřestane 
být podstatnou.

2. Obchodování s cennými papíry 
společnosti je zakázáno s výjimkou 
po dobu intervalu pro obchodování 
a po získání předběžného schválení
S ohledem na významný zájem 
společnosti na zamezení vzniku i jen 
pouhého zdání nekalého obchodování 
mohou dotčení jednotlivci nakupovat 
nebo prodávat cenné papíry 
společnosti (i) pouze během čtvrtletního 

Obchodování na základě  
neveřejných informací

Zásady obchodní etiky

1 Pro účely těchto pravidel zahrnují nákupy a prodeje cenných papírů dotčeným jednotlivcem, bez omezení, jakýkoliv nákup nebo prodej (i) tímto dotčeným jednot-
livcem, pro něj nebo na jeho pokyn, (ii) uzavřený jakoukoliv osobou nebo subjektem, které jsou přímo nebo nepřímo ovládané tímto dotčeným jednotlivcem, napří-
klad rodinným příslušníkem, který nemá s tímto dotčeným jednotlivcem společné bydliště, ale jehož transakce s cennými papíry jsou řízeny dotčeným jednotlivcem 
nebo podléhají vlivu nebo kontrole dotčeného jednotlivce a (iii) jakýmkoliv členem rodiny takového dotčeného jednotlivce, který s tímto dotčeným jednotlivcem žije 
v jedné domácnosti, nebo jakoukoliv jinou osobou žijící s dotčeným jednotlivcem v jedné domácnosti, pro tyto osoby, nebo na jejich pokyn.
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intervalu společnosti pro obchodování 
a (ii) pouze po získání předběžného 
schválení ze strany hlavního ředitele 
pro oblast zajištění souladu (Chief 
Compliance Officer). Tato omezení 
obchodování platí pro všechny nákupy 
a prodeje cenných papírů společnosti, 
včetně nákupu a prodeje kmenových 
akcií společnosti na otevřeném trhu 
a rovněž transakcí s deriváty cenných 
papírů společnosti, včetně uplatňování 
akciových opcí. Upozorňujeme vás však, 
že je výhradní odpovědností dotčeného 
jednotlivce jednat v souladu se všemi  
platnými zákony o cenných papírech. 
Společnost se svým předběžným 
schválením nějakého konkrétního 
obchodu nezavazuje k ničemu 
v souvislosti s jednáním dotčených 
jednotlivců v souladu se zákony  
o cenných papírech a společnost vyzývá 
každého dotčeného jednotlivce, aby 
svoji účast na transakcích předem 
konzultoval s právním zástupcem. 
Veškeré rady týkající se předběžného 
schválení navrhované transakce 
se budou týkat výhradně omezení 
nařízených zákonem a nebude se jednat 
o rady v oblasti investičních aspektů 
jakéhokoli takového obchodu. Schválení 
navrhované obchodní transakce je 
platné po dobu pěti (5) obchodních dnů. 
Pokud příkaz k transakci nebude během 
tohoto období dokončen, je nutné 
o schválení transakce požádat znovu. 

Bude-li schválení odmítnuto, existenci 
takového odmítnutí musí dotčený 
jednotlivec požadující toto schválení 
uchovat v tajnosti.

Čtvrtletní období pro obchodování pro 
společnost začíná třetí obchodovací 
den následující po dni, kdy byla 
Komisi pro cenné papíry a burzu 
(dále jen „SEC“) v daném čtvrtletí 
podána čtvrtletní nebo výroční zpráva 
společnosti, a končí dva týdny před 
koncem tohoto čtvrtletí.

Předběžné schválení pro všechny 
obchody nebo transakce popsané  
ve článcích 2, 3, 4 a 5 musí být získáno 
kontaktováním týmu pro dodržování 
zásad obchodování (Trading 
Compliance Team) e-mailem na 
adrese tradingrequest@gxo.com.

Z těchto zásad omezujících 
obchodování na čtvrtletní interval 
pro obchodování neexistuje žádná 
výjimka. Transakce, které by mohly 
být nezbytné nebo ospravedlnitelné 
z nezávislých důvodů (jako je 
například potřeba navýšit finanční 
prostředky na urgentní výdaje), ani 
malé transakce, nejsou z těchto zásad 
vyňaty. Zákony o cenných papírech 
neuznávají žádné polehčující 
okolnosti pro obchodování na 
základě neveřejných informací.

3. Nezastavujte ani nedržte cenné 
papíry společnosti na maržovém 
účtu bez předchozího schválení
Obecně platí, že cenné papíry držené 
na maržovém účtu může makléř 
prodat bez souhlasu zákazníka, pokud 
zákazník nesplní výzvu k dodatkové 
úhradě. Podobně mohou být cenné 
papíry zastavené jako zástava za úvěr 
prodány v rámci exekuce, pokud 
je dlužník v prodlení se splácením 
půjčky. Vzhledem k tomu, že  
k maržovému prodeji nebo prodeji 
zastaveného majetku může dojít  
v době, kdy má dotčený jednotlivec 
k dispozici podstatné neveřejné 
informace nebo z jiného důvodu 
nesmí obchodovat s cennými papíry 
společnosti, mají dotčení jednotlivci 
zakázáno nakupovat cenné papíry 
společnosti na marži, držet cenné 
papíry společnosti na maržovém 
účtu nebo zastavovat cenné papíry 
společnosti jako kolaterál za půjčku,  
s výjimkou případů, kdy je to  
předem schváleno.

4. Nezajišťujte a neprovádějte 
určité další transakce
Zajištění nebo zpeněžení transakcí lze 
provést prostřednictvím řady možných 
mechanismů, včetně použití finančních 
nástrojů, jako jsou předplacené 
variabilní forwardy, akciové swapy, 
kolaterály a fondy obchodované na 

Zásady obchodní etiky
Obchodování na základě neveřejných informací
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burze. Všechny zajišťovací transakce, 
včetně výše uvedených či jakýchkoli 
jiných transakcí, které jsou určeny  
k zajištění nebo mají za následek 
zajištění nebo kompenzaci poklesu tržní 
hodnoty majetkových cenných papírů, 
jsou zakázány, s výjimkou těch, které  
byly předem schváleny.

5. Neobchodujte s veřejně 
obchodovanými opcemi na cenné 
papíry společnosti
Vzhledem k relativně krátké době 
platnosti veřejně obchodovaných 
opcí mohou transakce s opcemi 
způsobit, že se dotčení jednotlivci 
zaměří na krátkodobou výkonnost na 
úkor dlouhodobých cílů společnosti. 
V souladu s tím mají dotčení 
jednotlivci zakázáno obchodovat  
s prodejními opcemi, kupními opcemi 
nebo jinými derivátovými cennými 
papíry souvisejícími s cennými papíry 
společnosti, a to na burze nebo na 
jakémkoli jiném organizovaném 
trhu, s výjimkou obchodů, které 
byly předem schváleny. Toto 
omezení se nevztahuje na 
udělování nebo uplatňování opcí 
na akcie zaměstnanců nebo členů 
představenstva vydaných společností.

6. Neprodávejte cenné papíry 
společnosti nakrátko (tzv.  
short selling)
Prodej cenných papírů společnosti 
nakrátko (tj. prodej cenného papíru, 
který prodávající nevlastní) může 
svědčit o očekávání prodávajícího, 
že hodnota cenných papírů klesne, 
a proto může trhu signalizovat, že 
prodávající nemá důvěru ve vyhlídky 
společnosti. Prodej nakrátko tedy 
může snižovat motivaci prodávajícího 
usilovat o zlepšení výkonu společnosti. 
Článek 16(c) zákona o burze zakazuje 
vedoucím pracovníkům a ředitelům 
provádět prodej nakrátko. Z těchto 
důvodů je dotčeným jednotlivcům 
zakázáno prodávat cenné papíry 
společnosti nakrátko.

7. Neprozrazujte podstatné 
neveřejné informace nikomu mimo 
společnost za účelem obchodování
Kromě výše uvedených omezení 
obchodování nesmějí dotčení 
jednotlivci sdělovat podstatné 
informace týkající se společnosti 
osobám mimo společnost ani na ně 

„dávat tipy“. Osoby mimo společnost 
mohou mimo jiné zahrnovat 
přátele, obchodní kolegy, manžela/

manželku či jiného člena rodiny. Za 
porušení tohoto druhu může být 
podle federálních zákonů o cenných 
papírech odpovědný jak ten, kdo  
dává tipy, tak ten, kdo tip přijal.

8. Postihy za porušení zákonů  
o cenných papírech nebo těchto zásad
Komise SEC a americké ministerstvo 
spravedlnosti aktivně prosazují zákony 
týkající se insider tradingu, mimo jiné 
aktivním monitorováním obchodní 
činnosti. Federální zákony ukládají 
přísné tresty jednotlivcům, kteří 
buď nakupují nebo prodávají cenné 
papíry v době, kdy mají v držení 
podstatné neveřejné informace, nebo 
kteří předávají podstatné neveřejné 
informace dalším osobám, které je 
použijí k nákupu nebo prodeji cenných 
papírů. Postihy za insider trading se 
uplatňují se stejnou platností bez 
ohledu na to, zda se obchodování nebo 
předávání informací provádí za účelem 
dosažení zisku nebo zabránění ztrátám. 
Mezi možné postihy patří:

•  občanskoprávní postihy až do výše 
trojnásobku dosaženého zisku 
nebo zamezené ztráty v důsledku 
protiprávního jednání,

Zásady obchodní etiky
Obchodování na základě neveřejných informací
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•  trestní postih s pokutou až do výše 
5 milionů USD (bez ohledu na  
výši zisku),

•  trest odnětí svobody až na 20 let a 
v některých případech až na 25 let,

•  soukromé žaloby o náhradu škody 
ve výši získaného zisku nebo 
zamezené ztráty a

•  zabavení neoprávněně  
nabytých zisků.

Kromě toho může společnost a každý 
nadřízený zaměstnance společnosti, 
který obchoduje s podstatnými 
neveřejnými informacemi nebo je 
někomu vyzradí, čelit odpovědnosti 

„ovládající osoby“ ve formě 
občanskoprávních sankcí až do výše 
1 milionu USD nebo trojnásobku 
částky zisku dosaženého v důsledku 
protiprávního jednání nebo ztráty 
zamezené v důsledku protiprávního 
jednání, podle toho, která z těchto 
částek je vyšší, a trestních postihů 
až do výše 25 milionů USD pro 

společnost a až do výše 5 milionů 
USD pro jednotlivé nadřízené. 

Porušení těchto zásad ze strany 
dotčeného jednotlivce může být 
předmětem disciplinárního řízení ze 
strany společnosti, které může vést  
až k ukončení pracovního poměru.

9. Neodpovídejte na otázky  
cizích osob týkající se  
podnikání společnosti
Čas od času mohou být dotčeným 
jednotlivcům kladeny otázky týkající 
se různých činností společnosti mimo 
rámec běžných povinností zaměstnance. 
Takové dotazy mohou přicházet také ze 
strany médií, burz, analytiků či dalších 
osob a mohou se týkat obchodování 
společnosti, fám, obchodní činnosti, 
současných a budoucích vyhlídek  
a plánů, akvizic či odprodejů a dalších 
podobných důležitých informací.

Je velmi důležité, aby veškerou 
takovou komunikaci jménem 
společnosti vedl příslušný pracovník. 
V opačném případě by mohlo dojít  

k porušení federálních zákonů  
o cenných papírech, včetně nařízení  
o spravedlivém zveřejňování 
informací (tzv. „Regulation FD“) 
které bylo přijato Komisí pro cenné 
papíry a burzu (SEC) a které zakazuje 
společnostem sdělovat podstatné 
informace analytikům a akcionářům 
před jejich zveřejněním. Obraťte 
se prosím na tým zodpovědný za 
firemní komunikaci (Corporate 
Communications) společnosti GXO 
na adrese press@gxo.com, který 
veškeré příchozí požadavky předá 
příslušnému pracovníkovi.

Federální a státní zákony o cenných 
papírech jsou technické povahy  
a může být obtížné se v nich vyznat. 
Proto se doporučuje, aby se dotče- 
ný jednotlivec poradil s vlastním  
právním zástupcem nebo se  
s jakýmikoli dotazy ohledně zákona 
nebo těchto zásad či jejich aplikace 
na konkrétní situaci obrátil na tým 
pro dodržování zásad obchodování 
(Trading Compliance Team) na adrese 
tradingrequest@gxo.com.
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