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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 zamestnanecký podielový fond (FCPE) spravuje Amundi, 
spoločnosť skupiny Amundi Group 

FCPE - akciový fond zamestnancov upravený podľa francúzskeho práva 

Investičné ciele a investičná politika 

Klasifikácia podľa AMF (francizsky 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 správy FCPE (podielový investičný fond) je snažiť sa o dlhodobú výkonnosť, ktorá bude závisieť od vývoja, nárastu alebo 
poklesu, akcií vašej spoločnosti. 

V dôsledku toho FCPE (podielový investičný fond) investuje:  

• 8 % až 100 % do akcií VINCI; 

• 0 % až 2 % do akcií alebo podielov investičného fondu a/alebo FIVG, ktoré patria do triedy „krátkodobých peňažných 
nástrojov“. 

Čisté výnosy a zisky sa povinne znova reinvestujú. 

O odpredaj/scudzenie vašich jednotiek môžete požiadať každý deň, operácie spätného odkipenia sa realizuji každý deň, ako je 

popísané v smerniciach fondu FCPE. 

Odporičané investičné obdobie: päť rokov. 

Odporičané investičné obdobie nezahŕňa obdobie viazanosti (blokácie), keď vaše ispory nie si dostupné, okrem prípadu 

predčasného uvoľnenia, ako je špecifikované v smerniciach FCPE. 

Profil rizík a výnosov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto iroveň rizika fondu odzrkadľuje na jednej strane riziko, 

ktorému budi vystavené cenné papiere spoločnosti, a na strane 

druhej slabi iroveň diverzifikácie vašej investície. 

Historické idaje použité na výpočet číselného indikátora rizika 

nemusia spoľahlivo indikovať budici rizikový profil FCPE. 

Kategóriu rizika sivisiacu s týmto FCPE nemožno zaručiť a časom 

sa môže zmeniť. 

Najnižšia kategória neznamená „bez rizika“. 

Počiatočná investícia nie je zaručená. 

Významné riziko spojené s FCPE, ktoré nie je zahrnuté do 

indikátora, je toto: 

• Riziko protistrany: je to riziko ičastníka trhu, ktorý 

neplní svoje finančné záväzky voči vášmu portfóliu. 

Ak dôjde k tomuto riziku, môže to mať nepriaznivý vplyv na 

hodnotu čistých aktív portfólia. 



 

Výdavky 

 
Vyplatené náklady a provízie slúžia na pokrytie prevádzkových nákladov akciového fondu zamestnancov vrátane nákladov na 
distribúciu podielov. Tieto náklady znižujú potenciálny rast investície.

Priebežné poplatky si založené na sumách z 

predchádzajiceho roka, ktorý sa skončil 29. 

decembra 2017. Toto percento sa môže počas 

jednotlivých rokov líšiť. Nezahŕňaji: 

• sprostredkovateľské náklady bez vstupného a 

výstupného poplatku, ktorý hradí FCPE pri 

nákupe alebo predaji jednotiek iného FCPE. 

 

Ďalšie informácie o nákladoch vznikajicich v rámci tohto FCPE si uvedené v „ČLÁNKU 16 – Správa FCPE a správcovské poplatky“ v 

smerniciach FCPE, ktoré si dostupné na adrese www.amundi-ee.com. 

Výkon v minulosti 

Výnosy FCPE sa môžu v priebehu času meniť a 

historický výkon nezaručuje budice výnosy. 

Ročný výkon uvedený v tomto grafe je očistený od 

všetkých poplatkov ičtovaných zo strany FCPE. 

Fond FCPE bol založený a schválený dňa 9. júna 

2006.  

FCPE je denominovaný v Eurách (EUR). 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické informácie 

Správca: CACEIS Bank. 

Majiteľ Individuálneho ičtu držiteľa jednotiek (HIUA): Amundi Tenue de Comptes a/alebo, podľa okolností, ľubovoľný HIUA stanovený 

Spoločnosťou. 

Právna forma FCPE: samostatná skupina FCPE. 

Podľa vášho daňového statusu môžu kapitálové zisky a príjmy sivisiace s držaním cenných papierov FCPE podliehať zdaneniu. 

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). 

Dozorni radu tvoria zástupcovia držiteľov jednotiek a zástupcovia Spoločnosti určení v silade so Smernicami FCPE. Jej funkcie zahŕňaji 

kontrolu správy manažmentu FCPE a ročných finančných výkazov, ako aj finančných, administratívnych a ičtovných postupov. Dozorná rada 

najmä rozhoduje o transakciách týkajicich sa zličenia, rozdelenia a likvidácie. Ďalšie informácie si uvedené v Smerniciach FCPE.  

Dozorná rada vykonáva hlasovacie práva sivisiace s cennými papiermi Spoločnosti. 

Pravidelné informácie týkajúce sa spoločnosti sú dostupné po zaslaní žiadosti danej spoločnosti. 

Štatút a najnovšie pravidelné informačné dokumenty, ako aj akékoľvek iné praktické informácie bezplatne poskytne správcovská spoločnosť. 

Likviditná hodnota je uvedená na internetovej lokalite www.amundi-ee.com 

Spoločnosť Amundi môže byť braná na zodpovednosť výhradne na základe akéhokoľvek tvrdenia v tomto dokumente, ktoré je zavádzajice, 

nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu pre FCPE. 

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

Správcovská spoločnosť Amundi Asset Management je schválená vo Francúzsku a je regulovaná Francúzskym úradom pre finančné trhy 

(AMF) 

Kľičové informácie pre investorov uvedené tu si presné a aktuálne k 31. decembra 2018.

 

Jednorazové poplatky za prihlásenie a odpredaj/scudzenie 

Vstupný poplatok Žiadny 

Výstupný 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 0,07 % priemerných čistých aktív 

Poplatky bude znášať FCPE za určitých špecifických podmienok 

Výkonnostný poplatok Žiadny 
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CASTOR INTERNATIONAL

Akcia VINCI (čisté dividendy sú reinvestované)

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

