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Értesítés a CS Investment Funds 14 Befektetésijegy-tulajdonosainak 

 

Ezennel értesítjük a Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (a „Beolvadó Részalap”) és a Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short Duration CHF Bond Fund (az „Átvevő Részalap”) részalapok befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az 

Alapkezelő a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvény 1(20)(a) cikkével és  

8. fejezete rendelkezéseivel összhangban a Beolvadó Részalapnak az Átvevő Részalapba való beolvasztása mellett döntött, 

oly módon, hogy 2016. szeptember 15-i hatállyal a Beolvadó Részalap összes eszközét és kötelezettségét az Átvevő 

Részalapra ruházza át. 

Ennek megfelelően a Beolvadó Részalap eszközeinek és kötelezettségeinek átruházása ellenében az Átvevő Részalap 

költségmentesen bocsát ki befektetési jegyeket, és azok a befektetésijegy-tulajdonosok, akik jelenleg a Beolvadó Részalap 

befektetési jegyeivel rendelkeznek, a Átvevő Részalapban befektetési jegyeket kapnak a következők szerint: 
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Beolvadó Részalap Beolvasztó Részalap 

Befektetési-

jegyosztály 

Legkisebb 

tartható 

összeg 

Maximális 

értékesítési 

díj 

Nettó 

eszközérték 

maximális 

kiigazítása 

Maximális 

alapkezelési 

díj (éves) 

Teljesít-

ménydíj 

Folyó 

költségek 

Kockázat / 

nyereség 

szintetikus 

mutatója 

Befektetési-

jegyosztály 

Legkisebb 

tartható 

összeg 

Maximális 

értékesítési 

díj 

Nettó 

eszközérték 

maximális 

kiigazítása 

Maximális 

alapkezelési 

díj (éves) 

Teljesít-

ménydíj 

Folyó 

költségek 

Kockázat / 

nyereség 

szintetikus 

mutatója* 

A CHF n.a. 5,00% 2,00% 0,90% n.a. 0,55% 2 A CHF n.a. 5,00% 2,00% 1,00% n.a. 0,65% 2 

B CHF n.a. 5,00% 2,00% 0,90% n.a. 0,55% 2 B CHF n.a. 5,00% 2,00% 1,00% n.a. 0,65% 2 

EB CHF n.a. 3,00% 2,00% 0,45% n.a. 0,31% 2 EB CHF n.a. 3,00% 2,00% 0,50% n.a. 0,36% 2 

IB CHF 500 000 3,00% 2,00% 0,45% n.a. 0,37% 2 IB CHF 500 000 3,00% 2,00% 0,50% n.a. 0,40% 2 

UA CHF n.a. 5,00% 2,00% 0,70% n.a. 0,43% 2 UA CHF n.a. 5,00% 2,00% 0,75% n.a. 0,46% 2 

UB CHF n.a. 5,00% 2,00% 0,70% n.a. 0,43% 2 UB CHF n.a. 5,00% 2,00% 0,75% n.a. 0,46% 2 
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A Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap befektetési céljai és politikái közti hasonlóságokat és különbségeket az alábbi 

táblázat illusztrálja: 

Beolvadó Részalap Beolvasztó Részalap 

Befektetési cél és befektetési politika 

E Részalap célja elsődlegesen kimagasló rendszeres jövedelem 

biztosítása, az eszközérték megőrzése és a nagymértékű likviditás 
fenntartása mellett. 

A kockázatmegosztás elvével összhangban a Részalap 
eszközeinek legalább kétharmadát rövid futamidejű vagy rövid 

hátralévő futamidejű, az adott referenciadevizában meghatározott 
adósságpapírokba, kötvényekbe, ígérvényekbe, vagy ezekhez 
hasonló, rögzített vagy változó kamatozású értékpapírokba 

(beleértve a névérték alatt kibocsátott értékpapírokat) fekteti be. 

A Részalap eszközeinek legfeljebb egyharmadát a 
referenciadevizától eltérő pénznemekbe is befektetheti. 

A Részalap eszközeinek legfeljebb 5%-át fektetheti be feltételes 
tőkeinstrumentumokba. 

Befektetési cél és befektetési politika 

A Részalap nevében szereplő pénznem csupán a Referenciadeviza, 

mely a Részalap teljesítményének és Nettó Eszközértékének 
kiszámításához használatos, nem pedig a Részalap befektetési 

pénzneme. 

A befektetések bármely pénznemben meghatározhatók. 

E Részalapok célja rendszeres jövedelem biztosítása az adott 
Referenciadevizában. 

Ezek a részalapok világszerte elsősorban rövidtől közepesig terjedő 

futamidejű adósságpapírokba, kötvényekbe, ígérvényekbe, vagy 

ezekhez hasonló, rögzített vagy változó kamatozású értékpapírokba 
(beleértve a névérték alatt kibocsátott értékpapírokat) fektetnek be. 

Az egyes Részalapok eszközeik legalább kétharmadát a fent említett 
rögzített kamatozású értékpapírokba fektetik be, az alacsonyabb 

hitelminősítésű szegmenstől (a Standard & Poor’s legalább „BBB–” 
vagy a Moody's legalább „Baa3” minősítésével, illetve az Alapkezelő 
által ezekhez hasonló hitelminőségűnek ítélt, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok), a vállalati kibocsátók kiváló minőségű 
adósságpapírjaiig. 

A hosszabb futamidejű adósságpapírok kamatkockázatának 

mérséklésére a Részalapok különböző technikákat és eszközöket 

alkalmazhatnak, a Tájékoztatóban meghatározott befektetési 

korlátozások betartása mellett.  

 

A Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap összeolvadására vonatkozó határozatot az Alapkezelő a befektetésijegy-

tulajdonosok érdekében hozta meg azzal a szándékkal, hogy a kezelése alatt álló eszközök átszervezésével racionalizálja a Credit 

Suisse meglévő termékkínálatát. Az Összeolvadás növelni fogja az Átvevő Részalap eszközalapját, biztosítva ezzel a Beolvadó és 

az Átvevő Részalapok eszközeinek hatékonyabb kezelését és fokozva a két hasonló termék működési hatékonyságát. A 

Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap hasonlóbefektetési politikája, valamint eszközeik és kötelezettségeik fényében az 

összeolvadás várhatóan nem lesz lényeges hatással az Átvevő Részalap teljesítményére. Felhívjuk a Beolvadó Részalap 

befektetésijegy-tulajdonosainak figyelmét, hogy az Átvevő Részalap maximális kezelési költsége és folyó költségei magasabbak 

a Beolvadó Részalap vonatkozó díjainál, a fenti táblázatban részletezettek szerint. A Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap 

nem tervezik portfólióik újbóli kiegyensúlyozását sem az Összeolvadás előtt, sem az után. További részleteket az Átvevő 

Részalapról a befektetésijegy-tulajdonosok az Átvevő Részalap KIID-jében találhatnak, mely ingyenesen beszerezhető, illetve az 

Alapkezelő székhelyén  és az Internetenwww.credit-suisse.comcímen is elérhető. 

 

http://www.credit-suisse.com/
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Az Összeolvadás összes költsége (az eszközök és kötelezettségek átruházásával kapcsolatos esetleges kereskedési, 

könyvvizsgálói és különféle egyéb költségek és átruházási adók és a felelős őrzés átruházásának költségei kivételével) az 

Alapkezelőt terheli, beleértve a jogi, számviteli, illetékfizetési, és egyéb adminisztratív költségeket. 

 

A jelen értesítés keltét, 2016. augusztus 8. 15.00 órát (KEI) követően nincs további lehetőség a Beolvadó Részalap befektetési 

jegyeinek jegyzésére. A befektetésijegy-tulajdonosok mindazonáltal 2016. szeptember 7-ig visszaválthatják a Beolvadó 

Részalap befektetési jegyeit, vagyis a visszaváltási kérelmek 2016. szeptember 7-én 15.00 óráig (közép-európai idő) 

benyújthatók, és ingyenesen lesznek kezelve. 

A befektetési jegyek átváltása a 2016. szeptember 14-i záró árfolyam alapján 2016. szeptember 15-én kiszámított nettó 

eszközértékek alapján fog történni, melyek a lehető leghamarabb közzé lesznek téve. Az Átvevő Részalap töredék befektetési 

jegyei három tizedesjegyre kerekítve bocsáthatók ki. 

A Beolvadó Részalap azon befektetésijegy-tulajdonosai részére, akik 2016. szeptember 7-én 15.00 óráig (közép-európai idő) 

nem nyújtották be befektetési jegyeiket visszaváltásra, 2016. szeptember 15-én megkapják az Átvevő Részalap megfelelő 

befektetési jegyeit, 2016. szeptember 19-i értéknappal. 

Az Átvevő Részalap befektetési jegyei továbbra is jegyezhetők és visszaválthatók bármely luxemburgi banki munkanapon. 

Az Alapkezelő a PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative (székhelye: 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, 

Luxemburgi Nagyhercegség) vállalatot bízta meg azzal, hogy az összeolvadás céljából az Alap független könyvvizsgálójaként 

készítse el a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvény által előírt feltételek 

teljesülését igazoló jelentést. 

A befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy a tájékoztató legfrissebb változata, és a vonatkozó kiemelt befektetői 

információkat tartalmazó dokumentum, valamint az Alapkezelő által az összeolvadással összefüggésben elfogadott „Az 

összeolvadás általános feltételei” című dokumentum másolata, az Alap letétkezelő bankja által az összeolvadással kapcsolatban 

kiadott igazolás másolata, valamint a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló  

2010. december 17-i luxemburgi törvény által szabályozott, és az összeolvadásra vonatkozó feltételek teljesülését igazoló 

jelentés másolata ingyenesen beszerezhető, illetve igényelhető az Alapkezelő székhelyén. 

A Befektetésijegy-tulajdonosoknak célszerű tájékozódniuk a fent nevezett összevonás miatt a mindenkori állampolgárságuk 

szerinti államban, lakóhelyükön, illetve székhelyükön esetlegesen felmerülő adóvonzatokról. 

A Részalapok azon befektetésijegy-tulajdonosai, akik nem fogadják el a fenti módosításokat, befektetési jegyeiket, részben vagy 

egészben, ingyenesen visszaválthatják, 2016. szeptember 7-én 15.00 óráig (közép-európai idő). 

 

 

Luxemburg, 2016. augusztus 8. 

 

az Alapkezelő 

 

 


