
 

Pagrindinė informacija, skirta investuotojams 
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie FCPE fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. 

Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į FCPE fondą pobūdį 

ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. 

Castor International 

AMF kodas: (C) 990000092379 

Šį Kolektyvinį darbuotojų akcijų paketo fondą (pranc. FCPE) valdo „Amundi Asset Management“, 
„Amundi“ grupės bendrovė 

FCPE – Kolektyviniam darbuotojų akcijų paketo fondui taikoma Prancūzijos teisė 

Tikslai ir investavimo politika 

Finansų rinkų institucijos klasifikacija: „investuota į bendrovės kotiruojamus vertybinius popierius“. 

Pasirašydami „Castor International“, investuojate į savo bendrovės akcijas. 

FCPE valdymo tikslas yra siekti ilgalaikių rezultatų, kurie priklausys nuo jūsų bendrovės didesnio ar mažesnio akcijų augimo. 

Siekdama šių tikslų, FCPE investuoja: 
• nuo 98 iki 100 proc. į „VINCI“ akcijas; 

• nuo 0 iki 2 proc. į OPCVM ir (arba) FIVG akcijas ar vienetus, kurie priklauso trumpalaikių investicijų kategorijai. 

Įmonės investiciniam fondui (FCPE) įtakos turi tvarumo rizika, kaip ji yra apibrėžta Reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu 
susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Informacijos atskleidimo reglamentas). 

Pajamos ir grynasis kapitalo prieaugis privalo būti reinvestuoti. 

Galite prašyti grąžinti vienetus kiekvieną dieną; supirkimo sandoriai atliekami kiekvieną dieną, laikantis FCPE reglamente aprašytos 

tvarkos. 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis: 5 metai. 

Į šį laikotarpį neįtraukta jūsų santaupų įšaldymo trukmė. 

Rizikos ir grąžos pobūdis 

 
 
 

 
 
 

Šio FCPE fondo rizikos lygis atspindi, viena vertus, bendrovės 
vertybinių popierių keliamą riziką, kita vertus, mažą jūsų 

investavimo įvairovę. 

Ankstesni duomenys, naudoti siekiant apskaičiuoti skaitmeninį 

rodiklį, gali patikimai neparodyti FCPE būsimos rizikos pobūdžio. 

FCPE fondo rizikos kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant gali 

keistis. 

Mažiausios rizikos kategorija nereiškia nekelianti rizikos. 

Investuotas pradinis kapitalas neturi jokių garantijų. 

Toliau nurodytame FCPE rodiklyje į šią riziką neatsižvelgta: 

• sandorio šalių rizika: tai rinkos dalyvio įsipareigojimų 

neįvykdymo rizika, neleidžianti padengti 

įsipareigojimų, taikomų jūsų portfeliui. 

Atsiradus bet kuriai iš šių rizikų, tai gali turėti neigiamos įtakos 
portfelio grynajai turto vertei. 
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Išlaidos 

 
Sumokėti mokesčiai ir komisiniai yra skirti FCPE veiklos išlaidoms padengti, įskaitant prekybos ir platinimo išlaidas, ir kad šie mokesčiai 
mažina potencialų investicijų prieaugį. 

Einamieji mokesčiai grindžiami praėjusių finansinių 

metų, pasibaigusių 2019 m. gruodžio 31 d., skaičiais. 

Šis procentas kiekvienais metais gali skirtis. Į tai 

neįeina: 

• Tarpininkavimo mokesčiai, išskyrus prisijungimo 

ir išėjimo iš FCPE fondo mokesčius, perkant ar 

parduodant kito Pinigų rinkos fondo (pranc. 

OPC) vienetus. 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie FCPE fondo mokesčius, skaitykite jo reglamento punktą „mokesčiai“, kurį galima rasti interneto 

svetainėje adresu www.amundi-ee.com. 

Ankstesnės veiklos rezultatai 
 

 

Rezultatai laikui bėgant kinta ir 

nedaro įtakos būsimiems 

rezultatams. 

Šioje diagramoje pateikti 

metiniai rezultatai yra 

apskaičiuojami atskaičius 

visus FCPE atskaitytus 

mokesčius. 

FCPE leidimas išduotas 2006 m. 

birželio 9 d.  

Pagrindinė valiuta yra euras 

(EUR). 

 

 

 

 

 

Praktinio pobūdžio informacija 

Depozitoriumo pavadinimas „CACEIS Bank“. 

Sąskaitos turėtojo pavadinimas: „Amundi ESR“ ir (arba), kai reikia, bet kuris kitas bendrovės paskirtas sąskaitos turėtojas.  

FCPE juridinis statusas: grupės individualizuotas. 

Priklausomai nuo jūsų mokesčių mokėjimo sistemos, bet koks kapitalo prieaugis ir pajamos, susiję su FCPE vienetų turėjimu, gali būti 
apmokestinti. 

Šis FCPE fondas neprieinamas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams / „JAV asmeniui“ (apibrėžtį galima rasti Valdymo bendrovės interneto 
svetainėje adresu www.amundi.com). 

Stebėtojų tarybą sudaro 6 investavusių darbuotojų ir 6 įmonių atstovai, kurie išrenkami  arba paskiriami reglamento nustatyta tvarka. Jos 

funkcija yra išnagrinėti FCPE valdymo ataskaitą ir finansinių metų ataskaitas, teikiamas finansines, administracines ir apskaitos valdymo 

paslaugas. Visų pirma, ji priima su susijungimu, skaidymu ar likvidavimu susijusius sprendimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite 

reglamentą. 

Vienkartiniai mokesčiai imami prieš investuojant ar investavus 

Prisijungimo mokesčiai Nėra 

Išėjimo mokesčiai Nėra 

Šie koeficientai atitinka didžiausią procentinę dalį, kurią galima išskaičiuoti 
iš jūsų kapitalo dar prieš jį investuojant (prisijungimas) arba grąžinant 
(išėjimas). 

FCPE per metus imami mokesčiai 

Einamasis mokestis 
0,06 proc. vidutinio grynojo 
turto 

FCPE tam tikromis aplinkybėmis imami mokesčiai 

Sėkmės mokestis Nėra 

Code de champ modifié

Code de champ modifié
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Priežiūros valdyba naudojasi su bendrovės vertybiniais popieriais susijusiomis balsavimo teisėmis. 

Paprašę galite periodiškai gauti informaciją apie bendrovę. 

FCPE reglamentą ir naujausius periodinius reguliavimo dokumentus, taip pat visą kitą praktinio pobūdžio informaciją galima nemokamai gauti 
iš valdymo įmonės. 

Grynąją turto vertę galima rasti interneto svetainėje adresu www.amundi-ee.com. 

„Amundi Asset Management“ negali būti atsakinga už šiame dokumente pateiktus pareiškimus, kurie yra klaidinantys, netikslūs ar neatitinka 

atitinkamų FCPE reglamento dalių. 

 

FCPE fondui leidimas išduotas Prancūzijoje ir jį kontroliuoja Vertybinių popierių ir rinkų institucija (pranc. AMF).  

Valdymo bendrovei „Amundi Asset Management“ leidimas išduotas Prancūzijoje ir ją kontroliuoja Vertybinių popierių ir rinkų institucija (pranc. 

AMF). 

Čia pateikta pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir paskelbta 2021 m. Sausio 29 d. 
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