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Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov
Tento dokument obsahuje kľúčové informácie o FCPE pre investorov. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sa 
vyžadujú na základe zákonov, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto FCPE. Odporúčame vám 
prečítať si tento dokument, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2012

Kód AMF: (C) 990000107149
Tento kolektívny nástroj držania akcií zamestnancami (FCPE) spravuje Amundi, spoločnosť 

skupiny Amundi Group
Podľa francúzskych zákonov ide o neregulovaný FCPE

Ciele a investičná politika

Toto je dočasný FCPE, ktorý bol vytvorený s cieľom umožniť zamestnancom skupiny VINCI podať prihlášku týkajúcu sa naýšenia 
kapitálu vyhradeného pre nich. Pred naýšením kapitálu bude cieľom investovania fondu FCPE dosiahnuť výkon rovný indexu 
Eonia, znížený o všetky správcovské poplatky, a investovanie do nástrojov peňažného trhu. Táto investičná stratégia zahŕňa riziko 
kapitálovej straty a riziko úrokovej miery. Po dokončení podávania prihlášok týkajúcich sa zvýšenia kapitálu prostredníctvom FPCE 
bude cieľom FCPE nasledovať cenový výkon akcií VINCI, do ktorých bude investovaný. Následkom toho bude FCPE podliehať 
riziku kapitálovej straty a riziku ohrozujúcemu aktíva. Plánuje sa čo najskôr zlúčiť fond FCPE s oddielom č. 1 Castor International, 
kolektívnym nástrojom držania akcií zamestnancami (FCPE) investovaným do vlastných verejne obchodovaných cenných papierov 
Spoločnosti (Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov pre tento FCPE je súčasťou tohto dokumentu KIID).

Časový plán transakcie:
•	Obdobie podávania prihlášok: od 19. marca do 13. apríla 2012.
•	 Obdobie stanovenia emisnej ceny: od 15. februára do 13. marca 2012 vrátane (cena vychádza z priemernej otváracej ceny 

akcií VINCI).
•	Ohlásenie emisnej ceny: 14. marca 2012.
•	Zvýšenie kapitálu: 21. mája 2012.

Čistý príjem z FCPE je plne reinvestovaný.

Praktické informácie

Praktické informácie týkajúce sa dočasného FCPE sú podobné ako informácie pre FCPE investovaný do vlastných verejne 
obchodovaných cenných papierov Spoločnosti. Podrobnosti sú uvedené v Dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov 
tohto FCPE.

Spoločnosť Amundi môže byť považovaná za zodpovednú výhradne za obdobie, počas ktorého spravuje FCPE, za ustanovenia v 
tomto dokumente, ktoré sú zavádzajúce, nepravdivé alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu FCPE.

Tento FCPE je schválený vo Francúzsku a je regulovaný francúzskym Úradom pre finančné trhy (AMF).

Kľúčové informácie pre investorov uvedené tu sú presné a aktuálne k 19. júlu 2011.
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