
 

Kiemelt befektetői információk 
Ebben a dokumentumban megtalálja az erre az FCPE-re vonatkozó kiemelt befektetői információkat. A dokumentum nem 

marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az FCPE-be történő 

befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.  

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2021 

AMF-kód: (C) 990000126379 

A munkavállalói befektetési alapot (FCPE-t) az Amundi Csoporthoz tartozó Amundi Asset 
Management (Amundi Eszközkezelő) kezeli 

FCPE – a francia törvények hatálya alá tartozó Munkavállalói megtakarítási program 

Célkitűzések és befektetési politika 

Az FCPE egy strukturált alap. Létrehozásának célja a VINCI Csoport munkavállalói számára fenntartott tőkearány emelése és/vagy a részvények 
eladása. 

A vállalati értékpapírokba való befektetést megelőzően a kapott összegeket körültekintő megközelítéssel fektetik be. Ez az alapkezelő stratégia 

tőkekockázattal, kamatkockázattal és hitelkockázattal jár. 

A tőkeemelést és/vagy részvényeladást követően az alapkezelő célja, hogy kövesse a VINCI vállalat azon részvényeinek emelkedését vagy 

csökkenését, amelybe fektették. Ettől kezdve az FCPE tőkekockázattal jár, továbbá hordozza az abból fakadó kockázatot is, hogy a befektetés 

egyetlen vállalat értékpapírjaira koncentrálódik. A tervek szerint az FCPE a lehető leghamarabb beolvad az FCPE alap „CASTOR INTERNATIONAL”-

ba, amely a vállalat tőzsdén jegyzett értékpapírjaiba befektetett FCPE-khez tartozik (a részvénytulajdonosi FCPE-hez tartozó Kiemelt befektetői 

információk című dokumentumot lásd mellékelve). 

Ütemterv: 

• Jegyzési időszak 2021. május 18-tól 2021. június 4-ig. 

• A jegyzési ár meghatározásának időszaka: ez az ár megfelel VINCI részvény 2021. április 20 és 2021. május 17 közötti vwap árai átlagának 

(forgalommal súlyozott átlagos részvényárfolyam). 

• A jegyzési ár közzétételének dátuma: 2021. május 17. 

• A tőkeemelés/részvényeladás dátuma: 2021. július 5. 

A felüljegyzés esetén történő csökkentési módok megismeréséhez olvassa el az FCPE szabályzatát. 

Az FCPE nettó hozama és értéktöbblete kötelezően újrabefektetésre kerül. 

Részjegyeinek visszaváltását bármelyik héten kérheti, a visszaváltási műveleteket hetente végzik az FCPE szabályzatában leírt módon. 

A tőkeemeléstől és/vagy részvényelőadástól kezdve az FCPE-t naponta kiértékelik. 
 
 

Díjak 

A jelen FCPE-vel kapcsolatos díjakra vonatkozó bővebb tájékoztatásért keresse fel a vonatkozó szabályzat „díjak” pontjait 
a www.amundi-ee.com oldalon. 

Gyakorlati információk 

Mivel a strukturált FCPE-re vonatkozó gyakorlati információk megegyeznek az FCPE-részvénytulajdonlással kapcsolatosakkal, bővebb 

információkért lásd a részvénytulajdonosi FCPE-hez tartozó Kiemelt befektetői információk című dokumentumot. 

Az FCPE a VINCI Csoport nemzetközi megtakarítási programja keretében jött létre, amelynek része és attól elválaszthatatlan. Kizárólag a 

munkavállalók és a kibocsátó részvényajánlatának kedvezményezettjei számára van fenntartva. 

Jelen FCPE-ben az Amerikai Egyesült Államok lakosai/„egyesült államokbeli személyek” nem szerezhetnek részesedést. (Az „egyesült államokbeli 
személyek” meghatározása az alapkezelő társaság honlapján érhető el: www.amundi.com). 

Az Amundi Asset Management csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, 
pontatlan vagy nincs összhangban a szabályzatának vonatkozó részeivel. 

Jelen FCPE Franciaországban engedélyezett, és az Értékpapírpiaci Hatóság (Autorité des Marchés Financiers, AMF) szabályozza. 

Az Amundi Asset Management letétkezelő társaság Franciaországban engedélyezett, és az Értékpapírpiaci Hatóság (Autorité des Marchés 

Financiers, AMF) szabályozza.  

Ezek a kiemelt befektetői információk 2021. június 30-án megfelelnek a valóságnak. 

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

