
JANUÁR 2015

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 2015

Kód AMF: (C) 990000089827
Tento zamestnanecký podielový fond (FCPE) spravuje Amundi,

spoločnosť skupiny Amundi Group 

FCPE - akciový fond zamestnancov upravený podľa francúzskeho práva 

Ciele a investičná politika 

Toto je dočasný FCPE, ktorý bol vytvorený s cieľom umožniť zamestnancom skupiny VINCI podať prihlášku týkajicu sa navýšenia základného 
imania vyhradeného pre nich.

Pred navýšením základného imania bude cieľom investovania fondu FCPE dosiahnuť výkon rovný indexu Eonia, znížený o všetky správcovské 
výdavky,a investovanie do nástrojov peňažného trhu. Táto investičná stratégia zahŕňa riziko kapitálovej straty a riziko irokovej miery. 

Po dokončení podávania prihlášok týkajicich sa zvýšenia základného imania prostredníctvom FCPE bude cieľom FCPE nasledovať cenový výkon 
akcií VINCI, do ktorých bude investovaný. Je teda možné, že FCPE bude podstupovať riziko straty kapitálu a špecifické akciové riziko súvisiace s 
koncentráciou investícií do cenných papierov jednej a tej istej spoločnosti. Plánuje sa čo najskôr zličiť fond FCPE do CASTOR INTERNATIONAL, 
kolektívneho nástroja držania akcií zamestnancami (FCPE) investovaného do vlastných verejne obchodovaných cenných papierov Spoločnosti 
(Dokument KIID pre tento FCPE je sičasťou tohto dokumentu KIID). 

Časový plán transakcie: 
 Obdobie podávania prihlášok (upisovacia doba): od 4. mája do 22. mája 2015 vrátane.
 Obdobie stanovenia upisovacej ceny: od 30. apríla 2015, cena vychádza z priemernej otváracej ceny akcií VINCI od 1. apríla do 30.

apríla 2015 vrátane.
 Ohlásenie upisovacej ceny: 4. máj 2015.
 Zvýšenie základného imania u/disponovanie s cennými papiermi: 16. jina 2015.

Ak sa chcete oboznámiť s podmienkami zľavy v prípade nadmerného dopytu, pozrite si stanovy FCPE. 

Čisté výnosy a zisky sa povinne znova reinvestujú. 

O spätné odkúpenie vašich podielov môžete požiadať ktorýkoľvek deň, operácie spätného odkúpenia sa vykonávajú každý deň podľa podmienok 
opísaných v stanovách FCPE.

Výdavky

Uhradené poplatky a provízie pokrývaji náklady na prevádzku FCPE. Tieto náklady znižuji potenciálny rast investícií.

Keďže FCPE ešte nezostavil svoje finančné výkazy, 
percento týchto vyššie uvedených priebežných výdavkov je
len odhad. Vo výročnej správe fondu bude uvedená presná 
výška výdavkov znášaných každý finančný rok. 

Ďalšie informácie o nákladoch v rámci tohto FCPE nájdete v oddiele „Výdavky“ v smerniciach fondu , ktoré môžete nájsť na internetovej stránke 
spoločnosti Amundi www.amundi-ee.com.

Praktické informácie

Praktické informácie týkajice sa dočasného fondu FCPE si podobné ako informácie pre fond FCPE investovaný do vlastných verejne 
obchodovaných cenných papierov Spoločnosti. Podrobnosti si uvedené v dokumente KIID tohto fondu FCPE. 

Tento FCPE nie je určený pre rezidentov Spojených štátov amerických /„U.S.Person“ (definícia je k dispozícii na internetovej stránke správcovskej 
spoločnosti: www.amundi.com). 

Spoločnosť Amundi môže byť braná na zodpovednosť výhradne na základe akéhokoľvek tvrdenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je 
zavádzajice, nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu pre fond FCPE. 

Tento FCPE je schválený vo Francizsku a je regulovaný francizskym Úradom pre finančné trhy (AMF). 

Správcovská spoločnosť Amundi je schválená vo Francizsku a je regulovaná francizskym Úradom pre finančné trhy (AMF). 

Kľičové informácie pre investorov uvedené tu si presné a aktuálne k 31. decembru 2014. 

Jednorazové poplatky za prihlásenie a odpredaj/scudzenie

Výstupný poplatok Žiadny

Vstupný poplatok Žiadny

Tieto sadzby predstavuji maximálne percento, ktoré možno odpočítať z 
vášho kapitálu predtým, ako sa investuje (vstup) alebo vráti (výstup).

Poplatky platené počas roka 

Priebežné poplatky 0,11 % z priemerných čistých aktív 

Poplatky, ktoré znáša FCPE za špecifických okolností

Výkonnostné poplatky Žiadny


