
oUtUbRo 2011

Documento com as informações fundamentais  
para os investidores

Este documento fornece-lhe informações fundamentais para os investidores acerca do Fundo. Não se trata de material 
publicitário. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos de investir neste Fundo. 
Aconselhamo-lo a ler este documento para que possa tomar uma decisão informada sobre o investimento.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2012

Código AMF: (C) 990000107149
Este fundo de investimento de detenção de ações por trabalhadores (FCPE)  

é gerido pela Amundi, uma empresa do Grupo Amundi
Trata-se de um FCPE não harmonizado, sujeito à lei francesa

Objetivos e política de investimento

Este é um Fundo (FCPE) temporário que foi criado para permitir aos trabalhadores do grupo VINCI subscrever o aumento de capital 
reservado aos mesmos. Antes do aumento de capital, o objetivo de investimento do Fundo será conseguir um desempenho igual 
ao do índice EoNIA menos quaisquer despesas de gestão e será investido em instrumentos do mercado monetário. Esta estratégia 
de investimento envolve risco de perda de capital e risco da taxa de juro. Após a subscrição do aumento de capital através do 
Fundo estar concluída, o objetivo do Fundo será o de acompanhar o desempenho do preço das ações da VINCI, nas quais será 
investido. Em resultado disso, o Fundo estará sujeito ao risco de perda de capital e ao risco inerente às ações. Pretende-se fundir 
o Fundo no Compartimento Castor International N.º 1 logo que possível, um fundo de investimento de detenção de ações por 
trabalhadores (FCPE) investido em títulos cotados da própria Empresa (em anexo a este documento encontra-se o Documento com 
as informações fundamentais para os investidores deste FCPE).

Calendário da operação:
•	Período de subscrição: de 19 de Março a 13 de Abril de 2012.
•	 Período de determinação do preço de subscrição: de 15 de Fevereiro a 13 de Março de 2012 inclusive (preço baseado no 

preço de abertura médio das ações da VINCI).
•	Anúncio do preço de subscrição: 14 de Março de 2012.
•	Aumento de capital: 21 de Maio de 2012.

o rendimento líquido do Fundo é totalmente reinvestido.

Informação prática

A informação prática relativa ao FCPE temporário é semelhante à do FCPE investido em títulos cotados da própria empresa. 
Consulte o Documento com as Informações Fundamentais para os investidores deste FCPE para mais detalhes.

A Amundi pode apenas ser responsabilizada pelo período durante o qual gere o FCPE, pelas declarações contidas neste documento 
que sejam erróneas, falsas ou inconsistentes com as secções relevantes do prospeto do FCPE.

Este FCPE foi aprovado em França e está regulamentado pela Autoridade Francesa dos Mercados Financeiros (AMF).

As informações fundamentais destinadas para os investidores aqui fornecidas são corretas e atuais a 19 de Julho de 2011.
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