
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) 
Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory do fondu FCPE. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí 
těchto informací vyžaduje zákon. Na jejich základě lépe pochopíte podstatu investování do tohoto fondu FCPE a rizika z něj 
plynoucí. Přečtěte si tyto informace tak, abyste mohli učinit fundované rozhodnutí, zda do fondu investovat. 

CASTOR INTERNATIONAL 
AMF Kód: (C) 990000092379 

Tento akciový fond zaměstnanců (FCPE) řídí Amundi, 
společnost skupiny Amundi Group 

FCPE – akciový fond zaměstnanců založený podle francouzského práva 

Investiční cíle a investiční politika 

Klasifikace AMF (Francouzský úřad pro správu finančních trhů): FCPE investovaný do vlastních, veřejně obchodovatelných cenných 
papírů společnosti. 
Úpisem do fondu CASTOR INTERNATIONAL investujete do akcií své společnosti. 
Cílem řízení fondu FCPE je vyhledávat dlouhodobou výkonnost, která bude záviset na vývoji, na růstu nebo poklesu ceny akcií vaší 
společnosti. 
Za tímto účelem fond FCPE investuje: 

• 98% až 100 % do akcií společnosti VINCI; 
• 0 % až 2 % akcií nebo podílů OPCVM a/nebo FIVG patřících dle klasifikace do „krátkodobých peněžních produktů“. 

FCPE (akciový fond zaměstnanců) podléhá riziku udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (známého jako „nařízení o zveřejňování informací“), jak je definováno v 
profilu rizika vypořádání. 
Čisté výnosy a zisky jsou povinně reinvestovány. 
O odkup podílů můžete požádat každý den, odkupní požadavky se vyřizují denně, jak je popsáno v Pravidlech FCPE. 
Doporučené investiční období: 5 let. 
Doporučené investiční období nezahrnuje blokační období, během kterého jsou vaše úspory nedostupné, kromě případů 
předčasného uvolnění, jak je uvedeno v předpisech FCPE. 

Profil rizika a výnosů 
 

  
 
Stupeň rizika tohoto fondu odráží na jedné straně riziko cenných 
papírů společnosti, kterému je vystaven, a na druhé straně nízkou 
diverzifikaci vaší investice. 
Historické údaje užité pro kalkulaci tohoto indikátoru numerického 
rizika nejsou nutně indikátorem profilu budoucího rizika FCPE. 
 
 
Kategorie rizika vypočtená pro tento FCPE není garantována a 
časem se může měnit. 

Nejnižší kategorie neznamená „bez rizika“.  
Prvotní investice není garantována. 
 
Významné riziko pro OPCVM, které není zahrnuto do indikátoru: 

• Riziko plynoucí z obchodních partnerů: Jedná se o 
riziko plynoucí z toho, že účastník trhu nesplní svoje 
finanční závazky vůči vašemu portfoliu. 

Pokud se toto riziko uskuteční, může to mít negativní vliv na 
čistou aktivní hodnotu portfolia. 

 

S nízkým rizikem,                                                                                                    S vyšším rizikem,

potenciálně nižší výtěžek                                                           potenciálně vyšší výtěžek
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Výdaje 
 
Uhrazené výlohy a provize slouží k pokrytí provozních nákladů FCPE, včetně nákladů na distribuci podílů, a tyto náklady snižují 
potencionální růst investicí.

Průběžné výdaje vycházejí z částek z předchozího 
roku k 31. prosinci 2020. Toto procento se dle 
jednotlivých let různí. Nezahrnuje: 

• zprostředkovací náklady, vyjma vstupních a 
výstupních poplatků, které uhradí FCPE při 
nákupu či prodeji podílů jiného FCPE: 

 

Další údaje týkající se výdajů tohoto fondu FCPE jsou obsaženy v „článku 16 – správní výdaje fondu FCPE“ Pravidel FCPE, které jsou 
dostupné na www.amundi-ee.com. 

Předchozí vývoj (výnosnost) 
  

 
Akcie VINCI (čisté dividendy jsou reinvestované) Akcie VINCI  
(čisté dividendy jsou reinvestované) Výnosy fondu FCPE se 
během času různí a předchozí výnosnost nelze považovat za 
záruku budoucích výnosů. 
Roční vývoj (výnosnost) zobrazený v této tabulce nezahrnuje 
poplatky účtované fondem FCPE. 
Fond FCPE byl založen a schválen 9. června 2006.  
Hodnota finančních prostředků v FCPE je uváděna v eurech (EUR) 
 
 
 

Praktické informace 

Správce: CACEIS Bank. 
Držitel jednotlivých účtů vlastníků podílů (HIUA): Amundi ESR, popř. jakýkoliv HIUA, který společnost určí. 
Právní forma FCPE: individuální skupinový fond FCPE. 
V závislosti na vašem daňovém statusu mohou kapitálové výnosy a příjmy plynoucí z držení cenných papírů fondu FCPE podléhat zdanění. 
Tento FCPE není určen pro rezidenty Spojených států amerických /„U.S. Person“ (definice je k dispozici na webových stránkách 
Správcovské společnosti: www.amundi.com). 
Dozorčí rada se skládá ze 6 zástupců podílníků a ze 6 zástupců podnikuzvolených nebo jmenovaných v souladu se stanovami investičního fondu 
zaměstnanců. Mezi její funkce patří kontrola zprávy o řízení FCPE a ročních finančních výkazů, jakož i finančních, správních a účetních postupů. 
Dozorčí rada činí především rozhodnutí o transakcích týkajících se fúzí, vedlejších produktů a likvidity. Další informace jsou uvedeny v závazných 
předpisech FCPE. 
Dozorčí rada disponuje hlasovacími právy spojenými s cennými papíry společnosti.  
 
Pravidelné informace týkající se společnosti jsou dostupné na vyžádání u jmenované společnosti. 
Stanovy a aktuální pravidelné zákonné informativní dokumenty fondu FCPE a všechny ostatní praktické informace jsou dostupné zdarma 
u spravující společnosti. 
Čistou hodnotu aktiv najdete na www.amundi-ee.com 
Společnost Amundi ponese odpovědnost pouze jsou-li informace obsažené v tomto dokumentu zavádějící, nepřesné či v rozporu s 
příslušnými částmi prospektu FCPE. 
Tento FCPE je schválený ve Francii a podléhá francouzskému úřadu pro správu finančních trhů (AMF).  
Spravující společnost Amundi Asset Management je schválená ve Francii a řízená v souladu s nařízeními Úřadu pro finanční 
trhy (AMF) 
Klíčové informace pro investory obsažené v tomto dokumentu jsou přesné a aktuální ke 25. leden 2022. 
 

Jednorázové poplatky za úpis a odkup 
Vstupní poplatky Žádný 
Výstupní poplatky Žádný 
Tyto sazby odpovídají maximálnímu procentu, které lze odečíst z vašeho 
kapitálu předtím, než je investován (vstup) či proplacen (výstup). 
Poplatky uhrazené během roku 
Průběžné výdaje 0,06 % průměrného čistého jmění 
Poplatky, které za určitých podmínek uhradí FCPE 

Výkonností poplatky Žádný 

http://www.amundi-ee.com/
http://www.amundi.com/
http://www.amundi-ee.com/

