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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 
Kód AMF: (C) 990000092379

 Tento kolektívny nástroj držania akcií zamestnancami (FCPE) spravuje Amundi, spoločnosť  
skupiny Amundi Group

Podľa francúzskych zákonov ide o neregulovaný FCPE

Investičné ciele a investičná politika

Klasifikácia podľa AMF (francúzsky Úrad pre finančné trhy): FCPE investovaný do vlastných verejne obchodovaných cenných 
papierov Spoločnosti

Podaním prihlášky do fondu CASTOR INTERNATIONAL investujete do akcií svojej Spoločnosti.

Cieľom FCPE je nájsť dlhodobý výkon, ktorý sa bude meniť v zhode s kolísaním (smerom nahor i nadol) ceny akcií vašej Spoločnosti.

Za týmto účelom manažérsky tím investuje nasledovne:
•	90 až 100 % do akcií VINCI ;
•	0 až 10 % do univerzálnych akcií alebo jednotiek Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (francúzske akcie 
na kolektívne investovanie do prenosných cenných papierov alebo „OPCVM“) klasifikovaných ako investované do nástrojov 
peňažného trhu.

Čistý príjem z FCPE je plne reinvestovaný.

O umorenie vašich jednotiek môžete požiadať každý týždeň, ako je popísané v smerniciach fondu FCPE.

Odporúčané investičné obdobie: päť rokov. Odporúčané investičné obdobie nezahŕňa rozhodné obdobie, keď vaše úspory nie sú 
dostupné, okrem prípadu predčasného uvoľnenia, ako je špecifikované v smerniciach FCPE.
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Kategóriu rizika súvisiacu s týmto FCPE nemožno zaručiť a 
časom sa môže zmeniť.

Najnižšia kategória neznamená „bez rizika“.

Počiatočná investícia nie je zaručená.

Významné riziko pre OPCVM, ktoré nie je zahrnuté do 
indikátora, je toto:

•	 Riziko protistrany: je to riziko účastníka trhu, ktorý 
neplní svoje finančné záväzky voči vášmu portfóliu.

Ak dôjde k tomuto riziku, môže to mať nepriaznivý vplyv na 
hodnotu čistých aktív portfólia.

FCPE má úroveň rizika 7. Toto riziko odzrkadľuje na jednej strane 
riziko, ktorému budú vystavené cenné papiere VINCI, a na strane 
druhej koncentráciu investícií do cenných papierov vydaných 
jediným emitentom. 

Historické údaje použité na výpočet číselného indikátora rizika 
nemusia spoľahlivo indikovať budúci rizikový profil FCPE.



Výdavky

Uhradené poplatky a provízie pokrývajú náklady na prevádzku FCPE vrátane nákladov na predaj a distribúciu jednotiek. Tieto 
náklady znižujú potenciálny rast investícií.

Jednorazové prihlásenie a poplatok za umorenie  Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú 
maximálne poplatky, ktoré treba zaplatiť. V určitých 
prípadoch môžu byť skutočne zaplatené poplatky 
nižšie – viac informácií vám v tejto súvislosti poskytne 
váš zamestnávateľ.

Nepretržité poplatky sú založené na sumách z  
predchádzajúceho roka, ktorý sa skončil 30. decembra 
2011. Toto percento sa môže počas jednotlivých rokov 
líšiť. Zahŕňa:

•	 sprostredkovateľské náklady bez vstupného 
a výstupného poplatku, ktorý hradí FCPE pri 
nákupe alebo predaji jednotiek iného FCPE.

Vstupný poplatok Žiadny
Výstupný poplatok Žiadny
Tieto sadzby predstavujú maximálne percento, ktoré možno odpočítať  
z vášho kapitálu predtým, ako sa investuje (vstup) alebo vyplatí (výstup).
Poplatky platené počas roka
Nepretržité poplatky 0,10 % priemerných 

čistých aktív
Poplatky bude znášať FCPE za určitých špecifických podmienok 
Výkonnostný poplatok Žiadny

Ďalšie informácie o nákladoch v rámci tohto FCPE sú uvedené v „ČLÁNKU 16 – Správa FCPE a správcovské poplatky“ v smerniciach 
FCPE, ktoré sú dostupné na adrese www.amundi-ee.com.
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Výnosy FCPE sa môžu v priebehu času meniť a historický 
výkon nezaručuje budúce výnosy.

Ročný výkon uvedený v tomto grafe je očistený od všetkých 
poplatkov účtovaných v prospech FCPE.

FCPE bol založený 30. novembra 2006.

FCPE je denominovaný v Eurách (EUR).

Praktické informácie

Správca: CACEIS BANK FRANCE
Majiteľ Individuálneho účtu držiteľa jednotiek (HIUA): Amundi Tenue de Comptes a/alebo, podľa okolností, ľubovoľný majiteľ HIUA 
stanovený Spoločnosťou
Právna forma FCPE: samostatná skupina FCPE
Podľa vášho daňového statusu môžu kapitálové zisky a príjmy súvisiace s držaním cenných papierov FCPE podliehať zdaneniu. Dohliadateľskú 
radu tvoria zástupcovia držiteľov jednotiek a zástupcovia Spoločnosti určení v súlade so Smernicami FCPE. Jej funkcie zahŕňajú kontrolu správy 
FCPE pre vedenie podniku a ročných finančných výkazov, ako aj finančných, administratívnych a účtovných postupov. Dohliadateľská rada 
najmä rozhoduje o zlučovacích, vyčleňovacích a likvidačných transakciách. Ďalšie informácie sú uvedené v Smerniciach FCPE.
Dohliadateľská rada uplatňuje hlasovacie práva súvisiace s cennými papiermi Spoločnosti.

Správcovská spoločnosť a Správca sprístupnia hodnotu čistých aktív na základe požiadavky. Spoločnosť Amundi môže byť 
považovaná za zodpovednú výhradne na základe niektorého ustanovenia v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo 
nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu FCPE.

Tento FCPE je schválený vo Francúzsku a je regulovaný francúzskym Úradom pre finančné trhy (AMF).
Kľúčové informácie pre investorov uvedené tu sú presné a aktuálne k 31. decembru 2012.
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