
 

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 

AMF-kód: (C) 990000092379 

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 Értékpapírpiaci Hatóság (Autorité des Marchés Financiers, AMF) általi besorolás: „Vállalati jegyzett 

értékpapírokba befektetve”. 

A CASTOR INTERNATIONAL jegyzésével Ön vállalatának részvényeibe fektet be. 

A kollektív alkalmazotti részvényprogram (FCPE) kezelésének célja olyan hosszú távú teljesítmény elérése, amely a vállalata 

részvényeinek alakulásától, emelkedésétől vagy csökkenésétől függ. 

Ennek elérése érdekében az FCPE: 
• 98%–100%-ban VINCI részvényekbe; 

• 0%–2%-ban pedig az ÁÉKVB-k és/vagy FIVG által kibocsátott részvényekbe vagy részesedésekbe fektet, amelyek ún. „rövid 
lejáratú PPA” besorolásba tartoznak. 

Az FCPE (munkavállalói befektetési Alapra) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 
szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az úgynevezett „közzétételi rendelet”) értelmében fenntarthatósági kockázatnak van kitéve az 
elszámolási kockázat profiljában meghatározottak szerint. 

Az FCPE nettó hozama és értéktöbblete kötelezően újrabefektetésre kerül. 

Részjegyeinek visszaváltását bármelyik nap kérheti, a visszaváltási műveleteket naponta végzik az FCPE szabályzatában leírt módon. 

A javasolt befektetési időtartam: 5 év. 

Ebbe az időtartamba nincs beleszámítva megtakarításának zárolási időszaka. 

Kockázat/nyereség profil 

 
 

 
 

 
 
Az FCPE kockázati szintje tükrözi egyrészt a vállalat 

értékpapírjainak kockázatát, amelyeknek ki van téve, másrészt a 
befektetés alacsony diverzifikációját. 

A számszerű kockázati mutató meghatározásához felhasznált 

múltbéli adatok nem minősülnek az FCPE jövőbeni kockázati 

profilja megbízható mutatójának. 

Az ehhez az FCPE-hez tartozó kockázati kategóriára nem 

vonatkozik garancia, annak kockázata az időben változik. 

A legalacsonyabb kockázatú kategória sem kockázatmentes. 

Az eredetileg befektetett tőke semmilyen garanciát nem élvez.  

 

 

 

 

 

Az FCPE-vel kapcsolatos, a mutatóban figyelembe nem vett 

fontos kockázat: 

• Partnerkockázat: valamely piaci szereplő olyan jellegű 

akadályoztatására vonatkozik, amely miatt az nem 

tudja teljesíteni az Ön portfóliójával kapcsolatos 

kötelezettségeit. 

E kockázatok valamelyikének realizálódása negatív hatással 
lehet a portfólió nettó eszközértékére. 

 

Alacsonyabb kockázat,                                                                                         Magasabb kockázat,

potenciálisan alacsonyabb nyereség                                       potenciálisan magasabb nyereség
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Díjak 

 
Az Ön által fizetett díjakat és jutalékokat az FCPE működtetésére használják fel, többek között a részesedések forgalmazási költségeire; 
ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének a potenciális növekedését. 

A folyó költségek a 2019. december 31-én lezárt év 

számadatain alapulnak. Ez a százalék évről évre 

változhat. Nem tartalmazza az alábbiakat: 

• Közvetítői díjak, kivétel az FCPE által fedezett, 

egy másik befektetési alapban vásárolt vagy 

eladott részesedésekkel kapcsolatban felmerülő 

jegyzési és visszaváltási díjak. 

 

 

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

ee.com oldalon. 

Múltbeli teljesítmény 
 

A teljesítmény időben nem állandó, és az 

eddigi teljesítmények alapján nem ítélhető 

meg a jövőbeni teljesítmény. 

A diagramban bemutatott évesített 

teljesítményt az FCPE-ből levont összes 

díj levonása után számították ki.  

Az FCPE 2006. június 9-én kapott engedélyt.  

A referenciavaluta az euró (EUR). 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlati információk 

Letétkezelő neve: CACEIS Bank. 

Számlavezető neve: Amundi ESR és/vagy adott esetben a Vállalat által megjelölt bármely más Számlavezető. Az FCPE jogi formája: 

zártkörű befektetési alap. 

Az Önre vonatkozó adózási szabályok értelmében előfordulhat, hogy az FCPE-részjegyekből származó esetleges hozam és értéktöbblet 
adóköteles. 

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). 

A felügyelőbizottság a részjegyesek és a vállalat az FCPE szabályzatában foglaltak szerint megválasztott vagy kinevezett, 6-6 képviselőjéből 

áll. A bizottság feladata az FCPE-re vonatkozó vezetői jelentés és éves beszámoló, valamint a pénzügyi, adminisztratív és számviteli vezetés 

ellenőrzése. A bizottság dönt az esetleges összeolvadásról, szétválásról és felszámolásról. Bővebb információkért lásd a bizottság 

szabályzatát. 

A felügyelő bizottság az, aki a társaság értékpapírjaihoz kapcsolódó szavazati jogokat gyakorolja. 

A vállalatra vonatkozó időszakos jellegű információk a vállalathoz intézett egyszerű kérelemmel kikérhetők. 

A szabályzat és a legfrissebb, időszakos FCPE szabályozási tájékoztató dokumentumok, valamint minden egyéb gyakorlati információ 

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak 

Jegyzési díj Nincs 

Visszaváltási díj Nincs 

Ez az Ön pénzéből befektetés (jegyzés) vagy kifizetés (visszaváltás) előtt 
maximálisan levonható összeg. A befektető a vállalatánál és/vagy a 
számlavezetőjénél értesülhet az alkalmazandó jegyzési és visszaváltási 

díjakról. 

Az egy év során az FCPE-ből levont díjak 

Folyó költségek 
átlag nettó eszközérték 
0,06%-a 

Az FCPE-ből bizonyos különleges körülmények között levont díjak 

Teljesítményjutalék Nincs 

VINCI részvény (újrabefektetett nettó 

osztalékok) 
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VINCI részvény (újrabefektetett nettó osztalékok)
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ingyenesen elérhető az alapkezelő társaságnál. 

A nettó eszközérték a következő honlapon elérhető: www.amundi-ee.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. január 29-én megfelelnek a valóságnak. 

 

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

