
 

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 2020 
Kód AMF: (C) 990000123849 

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 týkajúcu sa navýšenia základného imania 
a/alebo predaja akcií vyhradeného pre nich. 
Pred investovaním do cenných papierov danej spoločnosti sa prijaté sumy budú investovať opatrným spôsobom. Táto investičná stratégia zahŕňa 
riziko kapitálovej straty, riziko úrokovej miery a úverové riziko. 
Po úpise, ktorým sa navýši kapitál, a/alebo po postúpení akcií zo strany investičného fondu zamestnancov bude cieľom správy fondu sledovať nárast, 
ako aj pokles výkonnosti akcií spoločnosti VINCI, do ktorej budú investované. Je teda možné, že FCPE bude podstupovať riziko straty 
kapitálu, špecifické akciové riziko súvisiace s koncentráciou investícií do cenných papierov jednej a tej istej spoločnosti a rizika likvidity. Plánuje sa 
čo najskôr zlúčiť 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 súčasťou tohto dokumentu KIID). 
Časový plán transakcie: 

• Obdobie podávania prihlášok (upisovacia doba): od 18. mája do 5. júna 2020 vrátane. 
• Obdobie stanovenia upisovacej ceny: táto cena zodpovedá priemernej cene akcií VINCI na základe vwap (vážený priemerný kurz) od 17. 

apríla do 15. mája 2020 vrátane. 
• Ohlásenie upisovacej ceny: 15. mája 2020. 
• Zvýšenie základného imania a/alebo predaj akcií: 6. júl 2020. 

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 v ktorýkoľvek deň, operácie spätného odkúpenia sa vykonávajú každý deň podľa podmienok 
opísaných v stanovách FCPE. 

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

Tento fond FCPE je založený v rámci medzinárodného plánu úspor skupiny VINCI, ktorého je súčasťou a od ktorého je neoddeliteľný. Je výlučne 
určený zamestnancom a príjemcom podielovej ponuky emitenta. 
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 Asset Management môže byť braná na zodpovednosť výhradne na základe akéhokoľvek tvrdenia uvedeného v tomto dokumente, 
ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu pre fond FCPE. 
Tento FCPE je schválený vo Francúzsku a je regulovaný francúzskym Úradom pre finančné trhy (AMF). 
Správcovská spoločnosť Amundi Asset Management je schválená vo Francúzsku a je regulovaná francúzskym Úradom pre finančné trhy (AMF). 
Kľúčové informácie pre investorov uvedené tu sú presné a aktuálne k 27. apríla 2020. 
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