
 

Pagrindinė informacija, skirta investuotojams 
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie FCPE fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią 

informaciją reikalaujama teisės aktais, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį FCPE fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją 

perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. 

„Castor International“ – 2021 m. tarpinė paskola 

AMF kodas: (C) 990000126379 

Šį Kolektyvinį darbuotojų akcijų paketo fondą (pranc. FCPE) valdo „Amundi Asset Management“, 
„Amundi“ grupės bendrovė 

FCPE – Kolektyviniam darbuotojų akcijų paketo fondui taikoma Prancūzijos teisė 

Tikslai ir investavimo politika 

FCPE fondas yra FCPE fondo tarpinė paskola. Jis buvo sukurtas norint padidinti kapitalą ir (arba) perleisti akcijas, skirtas „Vinci“ grupės 
darbuotojams. 

Prieš investuojant į bendrovės vertybinius popierius, gautos sumos bus investuojamos nuosaikiai. Šis valdymas susijęs su kapitalo praradimo rizika, 

palūkanų normų rizika ir kredito rizika. 

Investavus į kapitalo padidinimą ir (arba) perleidus akcijas, fondo valdymo tikslas bus stebėti, kaip didėja ir mažėja bendrovės „Vinci“, į kurią bus 

investuota, akcijos. Todėl FCPE gali prarasti kapitalą ir specifinę akcijų riziką, susijusią su sutelktomis investicijomis į tos pačios bendrovės vertybinius 

popierius. FCPE reikia nedelsiant sujungti su FCPE „Castor International“, kuri susijusi su FCPE, investuotu į bendrovės kotiruojamus vertybinius 

popierius (pagrindinė informacija (DICI) investuotojams apie FCPE akcijų paketą yra prisegta prie esamos pagrindinės informacijos). 

Veiklos grafikas: 

• Pasirašymo laikotarpis truks nuo 2021 m. gegužės 18 iki birželio 4 d. 

• Pasirašymo kainos nustatymo laikotarpis: ši kaina atitinka „Vinci“ akcijos VWAPS vidutinį kursą (svertinį vidutinį kursą) nuo 2021 m. 

balandžio 20 iki gegužės 17 d. imtinai. 

• Pasirašymo kainos pranešimo data: 2021 m. gegužės 17 d. 

• Kapitalo padidinimo ir (arba) akcijų perleidimo data: 2021 m. liepos 5 d. 

Norėdami sužinoti sumažinimo tvarką, jei norite įsigyti didesnį kiekį, nei siūlomas, skaitykite FCPE reglamentą. 

Pajamos ir grynasis kapitalo prieaugis privalo būti reinvestuoti. 

Galite prašyti grąžinti sau priklausančias dalis kiekvieną savaitę, nes išpirkimo sandoriai atliekami kiekvieną dieną pagal tarpinio investicinio fondo 
(FCPE) reglamente nustatytą tvarką.Padidinus kapitalą ir (arba) perleidus akcijas, FCPE vertinamas kiekvieną dieną. 

Išlaidos 
 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie FCPE fondo mokesčius, skaitykite jo reglamento punktą „mokesčiai“, kurį galima rasti interneto svetainėje 
adresu www.amundi-ee.com. 

Praktinio pobūdžio informacija 

Praktinio pobūdžio informacija apie FCPE tarpinę paskolą yra tokia pati, kaip ir FCPE akcijų paketo. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite 

pagrindinę informaciją (DICI) investuotojams apie FCPE akcijų paketą. 

FCPE fondas yra sukurtas pagal „Vinci“ grupės tarptautinį taupymo planą, kurio neatsiejama dalis jis yra. Jis skirtas tik emitento akcijų paketo siūlymo 

darbuotojams ir naudos gavėjams. 

Šis FCPE fondas neprieinamas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams / „JAV asmeniui“ (apibrėžtį galima rasti Valdymo bendrovės interneto 
svetainėje adresu www.amundi.com). 

„Amundi Asset Management“ nebus atsakinga už šiame dokumente pateiktus pareiškimus, kurie yra klaidinantys, netikslūs ar neatitinka atitinkamų 
FCPE reglamento dalių. 

FCPE fondui leidimas išduotas Prancūzijoje ir jį kontroliuoja Vertybinių popierių ir rinkų institucija (pranc. AMF). 

Valdymo bendrovei „Amundi Asset Management“ leidimas išduotas Prancūzijoje ir ją kontroliuoja Vertybinių popierių ir rinkų institucija (pranc. AMF).  

Čia pateikta pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir paskelbta 2021 m. birželio 30 d. 

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

