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1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund
«Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της CS Investment Funds 11 (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)
προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund
«Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της CS Investment Funds 2 (η «Εταιρεία») που
αναδιοργανωθεί και θα μετονομαστεί σε Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund κατά τις
Νοεμβρίου 2016.

(το
και
(το
θα
30

Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και στους μετόχους του
Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και η Εταιρεία αποφάσισαν τη συγχώνευση του
Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου με το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 20 (α) και τις
διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων, μεταβιβάζοντας το συνολικό ενεργητικό και παθητικό του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου στο
Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο κατά τις 30 Νοεμβρίου 2016 (η «Συγχώνευση»).
Οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου ενημερώνονται επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας
αποφάσισε ότι το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα αναδιοργανωθεί και θα αλλάξει την τρέχουσα ονομασία του
μετονομαζόμενο σε Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund κατά τις 30 Νοεμβρίου 2016, όπως
αναφέρεται αναλυτικότερα στο σημείο 2 πιο κάτω.
Αντίστοιχα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου,
το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα εκδώσει μετοχές χωρίς χρέωση και οι μεριδιούχοι που κατέχουν επί του παρόντος
μερίδια στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο θα λάβουν μετοχές στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο ως εξής:
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Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund
(θα μετονομαστεί σε «Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund»)

Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund
Κατηγορία
μεριδίων
(Νόμισμα)

Τύπος
μεριδίων*

Ελάχιστη
συμμετοχή

Μέγιστη
προμήθεια
διάθεσης

Μέγιστη
αναπροσαρμογή
της
Καθαρής
Αξίας
Ενεργητικού

Μέγιστη
αμοιβή
διαχείρισης
(ετησίως)

Τρέχουσες
χρεώσεις

Συνθετικός
δείκτης
κινδύνου
και
ανταμοιβής

Κατηγορία
μεριδίων
(Νόμισμα)

Τύπος
μετοχών*

Ελάχιστη
συμμετοχή

Μέγιστη
προμήθεια
διάθεσης

Μέγιστη
αναπροσαρμογή
της
Καθαρής
Αξίας
Ενεργητικού

Μέγιστη
αμοιβή
διαχείρισης
(ετησίως)

Τρέχουσες
χρεώσεις**

Συνθετικός
δείκτης
κινδύνου
και
ανταμοιβής

B (EUR)

CG

δ/ι

5,00%

2,00%

1,92%

2,27%

6

BH (EUR)

CG

δ/ι

5,00%

2,00%

1,92%

2,01%

5

DB (EUR)

CG

δ/ι

δ/ι

2,00%

δ/ι

0,09%

6

DA (USD)

D

δ/ι

δ/ι

2,00%

δ/ι

0,10%

5

IB (EUR)

CG

500.000

3,00%

2,00%

0,90%

1,25%

6

IB (USD)

CG

500.000

3,00%

2,00%

0,90%

1,00%

5

UB (EUR)

CG

δ/ι

5,00%

2,00%

1,50%

1,47%

6

UA (USD)

D

δ/ι

5,00%

2,00%

1,50%

1,25%

5

* CG = κεφαλαιακή αύξηση / D = διανομή
** Το ποσό της τρέχουσας χρέωσης του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου βασίζεται στα έξοδα κατ’εκτίμηση.
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Παρόλο που το Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο και το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο επενδύουν στον ίδιο κλάδο μετοχών
(επενδύσεις σε εταιρείες ακινήτων), οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις
διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου καθώς και μεταξύ των
μεριδίων του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και των αντίστοιχων μετοχών στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στον πιο πάνω πίνακα και στο Παράρτημα Ι της παρούσας ανακοίνωσης. Παραδείγματος χάριν, οι
μετοχές στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο μερικές φορές διαφέρουν από τα αντίστοιχα μερίδια του Απορροφώμενου ΥποΚεφαλαίου αναφορικά με τις ισχύουσες αμοιβές, το νόμισμα αναφοράς, την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων ή την πολιτική
διανομής. Επίσης, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ως απόρροια της
Συγχώνευσης θα γίνουν μέτοχοι της Εταιρείας και, συνεπώς, θα αποκτήσουν δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Γενικότερα, οι
μεριδιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαφορετική νομική μορφή της Εταιρείας και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές που
προκύπτουν αναφορικά με τη δομή διακυβέρνησης.
Οι αποφάσεις για τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο ελήφθησαν με
γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων και των μετόχων, με την πρόθεση να βελτιωθεί η υφιστάμενη σειρά προϊόντων της
Credit Suisse. Η συγχώνευση θα αυξήσει τη βάση ενεργητικού του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου διασφαλίζοντας ότι το
ενεργητικό στο Απορροφώμενο και στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο τυγχάνει αποδοτικότερης διαχείρισης ενώ ταυτόχρονα θα
βελτιωθεί η λειτουργική αποδοτικότητα δύο παρόμοιων προϊόντων. Ενόψει των σχετικών ομοιοτήτων μεταξύ των επενδυτικών
πολιτικών και του ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου, δεν αναμένεται
καμία ουσιώδης επίδραση στις επιδόσεις του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου ως απόρροια της Συγχώνευσης. Καθώς το
Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα αλλάξει τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
Συγχώνευσης, θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Επίσης, οι
μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις, όπως αναφέρονται
στον πιο πάνω πίνακα. Οι μέτοχοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στο γεγονός ότι (i) το νόμισμα αναφοράς του
Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου (USD) διαφέρει από το νόμισμα αναφοράς του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου (EUR) και
ότι (ii) οι μετοχές στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο διαφέρουν μερικές φορές από τα αντίστοιχα μερίδια του Απορροφώμενου
Υπο-Κεφαλαίου όσον αφορά στην πολιτική διανομής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
μετοχών του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο της CS Investment Funds 2, στο Κεφάλαιο
2 «CS Investment Funds 2 – Συνοπτική αναφορά των Κατηγοριών Μετοχών» και στο Κεφάλαιο 5 «Επενδύσεις στη CS
Investment Funds 2».
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο, οι μέτοχοι καλούνται να διαβάσουν το Παράρτημα
Ι και το KIID του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου που παρέχονται χωρίς χρέωση ή μπορούν να ζητηθούν από την έδρα της
Εταιρείας Διαχείρισης.
Όλα τα έξοδα της συγχώνευσης (εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής, ελέγχου, άλλων λοιπών εξόδων και φόρων
μεταβίβασης επί του ενεργητικού που σχετίζονται με τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού και των εξόδων
μεταβίβασης της θεματοφυλακής) θα επιβαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, λογιστικών
εξόδων, των τελών χαρτοσήμου και άλλων διοικητικών εξόδων.
Η έκδοση μεριδίων στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο και μετοχών στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα ανασταλεί από τις 22
Νοεμβρίου 2016. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις συμμετοχής και μετατροπής στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο και στο
Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα γίνονται δεκτές έως τις 3.00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 21ης Νοεμβρίου 2016. Ωστόσο,
οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου θα μπορούν να
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εξαγοράζουν τα μερίδιά τους στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο και αντίστοιχα να εξαγοράζουν τις μετοχές τους στο
Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο έως τις 21 Νοεμβρίου 2016, δηλαδή τα αιτήματα εξαγοράς μπορούν να υποβάλλονται έως τις 3
μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 21ης Νοεμβρίου 2016 και θα διεκπεραιώνονται χωρίς χρέωση.
Η ανταλλαγή των μεριδίων και των μετοχών θα πραγματοποιείται βάσει των καθαρών αξιών ενεργητικού που υπολογίζονται
στις 30 Νοεμβρίου 2016 βάσει των τιμών κλεισίματος της 29ης Νοεμβρίου 2016 και θα δημοσιεύονται όσο το δυνατόν
συντομότερα. Κλάσματα μετοχών στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο μπορούν να εκδίδονται έως τρία δεκαδικά ψηφία.
Στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου που δεν έχουν υποβάλει τα μερίδιά τους για εξαγορά έως τις 3 μ.μ.
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 21ης Νοεμβρίου 2016 θα αποδίδονται οι αντίστοιχες μετοχές στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο
στις 30 Νοεμβρίου 2016 με ημερομηνία αξίας την 1η Δεκεμβρίου 2016.
Η PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, με έδρα στη διεύθυνση 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Λουξεμβούργο,
Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου, έχει οριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης ως ανεξάρτητος ελεγκτής, υπεύθυνος για τη
σύνταξη μιας έκθεσης που θα επιβεβαιώνει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων για το σκοπό της Συγχώνευσης.
Πρέπει να επισημανθεί στους μετόχους και τους μεριδιούχους ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και τα
σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) καθώς και αντίγραφο των Κοινών Όρων Συγχώνευσης
που υιοθετήθηκε από την Εταιρεία Διαχείρισης και την Εταιρεία σε σχέση με τη Συγχώνευση, αντίγραφο του πιστοποιητικού
που εκδόθηκε από το θεματοφύλακα της Εταιρείας και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με τη Συγχώνευση και αντίγραφο
των εκθέσεων του ελεγκτή προς επιβεβαίωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων καθώς και οι κανονισμοί διαχείρισης του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου και το καταστατικό της Εταιρείας μπορούν να λαμβάνονται χωρίς χρέωση ή να ζητούνται από την έδρα της
Εταιρείας Διαχείρισης.
Οι μεριδιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις της προαναφερθείσας
Συγχώνευσης στην αντίστοιχη χώρα όπου είναι πολίτες, έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους.
Οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου και οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου που δε συμφωνούν
με την προαναφερθείσα Συγχώνευση μπορούν να εξαγοράζουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών ή των μεριδίων τους χωρίς
καμία χρέωση έως τις 3 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 21ης Νοεμβρίου 2016.
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2. Ανακοίνωση προς τους μετόχους του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου
Οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι η ονομασία, ο επενδυτικός στόχος και
οι αρχές του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου θα τροποποιηθούν από τις 30 Νοεμβρίου 2016 ως εξής:
Τρέχουσα ονομασία

Νέα ονομασία

Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity
Fund

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund

Τρέχων επενδυτικός στόχος και αρχές
Επενδυτικός στόχος
Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης
δυνατής απόδοσης σε δολάρια ΗΠΑ (Νόμισμα Αναφοράς)
έχοντας λάβει δεόντως υπόψη την αρχή της διασποράς
κινδύνου, την ασφάλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου και τη
ρευστότητα του επενδεδυμένου ενεργητικού.
Επενδυτικές αρχές
Το Υπο-Κεφάλαιο παρακολουθεί τις επιδόσεις του
χαρτοφυλακίου αναφοράς επενδύοντας σε μία ή
περισσότερες
«μη
χρηματοδοτούμενες
συμφωνίες
ανταλλαγής» με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρώτης τάξης
ως αντισυμβαλλόμενους.
Το Υπο-Κεφάλαιο (i) θα συνάπτει μια συμφωνία ανταλλαγής
συνολικής απόδοσης (η «Συμφωνία Ανταλλαγής») με μια
προκαθορισμένη περίοδο επένδυσης, με όρους αγοράς, με
ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτης τάξης όπως η Credit
Suisse International που θα ενεργεί ως ο αντισυμβαλλόμενος
στη συμφωνία ανταλλαγής (ο «Αντισυμβαλλόμενος στη
Συμφωνία Ανταλλαγής»). Σκοπός της Συμφωνίας Ανταλλαγής
είναι η είσπραξη από το Υπο-Κεφάλαιο της απόδοσης του
Χαρτοφυλακίου Αναφοράς και η καταβολή από το ΥποΚεφάλαιο ενός επιτοκίου χρηματοδότησης και (ii) το ΥποΚεφάλαιο θα επενδύει τα καθαρά έσοδα από τις εγγραφές
που εισπράττονται κατά την έκδοση μετοχών του ΥποΚεφαλαίου σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού,
ομόλογα που εκδίδονται ή για τα οποία εγγυάται ένα Κράτος
Μέλος του ΟΟΣΑ ή οι τοπικές δημόσιες αρχές του ή
υπερεθνικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις με πανευρωπαϊκή,

Νέος επενδυτικός στόχος και αρχές
Επενδυτικός στόχος
Στόχος αυτού του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της
μέγιστης δυνατής απόλυτης απόδοσης στο Νόμισμα
Αναφοράς διατηρώντας ταυτόχρονα τη μεταβλητότητά του σε
επίπεδα κατώτερα εκείνων της αγοράς.
Το Υπο-Κεφάλαιο θα υποβάλλεται σε ενεργό διαχείριση και η
απόδοση θα παράγεται πρωτίστως μέσω της επιλογής
μετοχών με ταυτόχρονη λήψη θέσεων short μέσω μιας
στρατηγικής επικάλυψης με συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης κατά καιρούς.
Επενδυτικές αρχές
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού του ΥποΚεφαλαίου επενδύονται
ανά την υφήλιο (και σε αναδυόμενες αγορές) σε μετοχές και
τίτλους μετοχικού τύπου (ADR, GDR, πιστοποιητικά
συμμετοχής στα κέρδη, πιστοποιητικά δικαιώματος σε
μέρισμα, προνομιούχες μετοχές, πιστοποιητικά συμμετοχής
κ.α.) εταιρειών ακινήτων και επενδυτικών εταιρειών ακινήτων
κλειστού
τύπου (REIT). Οι
«εταιρείες ακινήτων»
περιλαμβάνουν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο
σχεδιασμό, την κατασκευή, την κυριότητα, τη διαχείριση ή την
πώληση
συγκροτημάτων
κατοικιών,
εμπορικών
ή
βιομηχανικών ακινήτων, καθώς και τις εταιρείες παραγωγής
και διανομής προϊόντων για τον κατασκευαστικό κλάδο.
Επιπλέον, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες
που αποκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους
χρηματοδοτώντας τις πιο πάνω δραστηριότητες.
Οι τίτλοι επιλέγονται ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίηση
αγοράς
τους
(πολύ
μικρής,
μικρής,
μεγάλης
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περιφερειακή ή παγκόσμια εμβέλεια, κατά κύριο λόγο σε
ομόλογα που εκδίδονται ή για τα οποία εγγυώνται εκδότες
πρώτης τάξης, σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε μια
οργανωμένη αγορά του ΟΟΣΑ ή της ΕΕ υπό την προϋπόθεση
ότι οι μετοχές αυτές περιλαμβάνονται σε έναν κύριο δείκτη,
σε μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ οι οποίοι
επενδύουν κυρίως στα προαναφερθέντα ομόλογα/μετοχές
και σε μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΟΣΕ
διαχείρισης διαθεσίμων με ημερήσια αποτίμηση και
αξιολόγηση ΑΑΑ ή αντίστοιχη αξιολόγηση. Οι τίτλοι αυτοί
αναμένεται να παράγουν απόδοση που αντιστοιχεί στο
επιτόκιο χρηματοδότησης το οποίο πρέπει να καταβάλλεται
για τη Συμφωνία Ανταλλαγής. Αντίστοιχα, το Υπο-Κεφάλαιο
και, κατά συνέπεια, οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να
εισπράττουν τα εισπρακτέα και εισπραχθέντα έσοδα από το
ενεργητικό του Υπο-Κεφαλαίου.
Περιγραφή του Χαρτοφυλακίου Αναφοράς
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς αποτελείται από τις εξής δύο
συνιστώσες:
 τη «μετοχική» συνιστώσα του χαρτοφυλακίου και
 τη συνιστώσα «πώλησης καλυμμένων δικαιωμάτων
αγοράς» του χαρτοφυλακίου, όπως περιγράφεται
πιο κάτω.
Περιγραφή
της
«μετοχικής»
συνιστώσας
του
χαρτοφυλακίου
Η «μετοχική» συνιστώσα του χαρτοφυλακίου αναφοράς
αφορά την επένδυση σε μετοχές και τίτλους μετοχικού τύπου
ανά την υφήλιο (ADR, GDR, πιστοποιητικά συμμετοχής στα
κέρδη,
πιστοποιητικά
δικαιώματος
σε
μέρισμα,
πιστοποιητικά συμμετοχής κ.α.) παγκόσμιων εταιρειών
ακινήτων και επενδυτικών εταιρειών ακινήτων κλειστού
τύπου (REIT). Στις «εταιρείες ακινήτων» περιλαμβάνονται οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την
κατασκευή, την κυριότητα, τη διαχείριση ή την πώληση
συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών ή βιομηχανικών
ακινήτων. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο αναφοράς μπορεί να
επενδύει σε εταιρείες που αποκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος
των κερδών τους χρηματοδοτώντας τις πιο πάνω
δραστηριότητες.

κεφαλαιοποίησης) και το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί
συγκεντρωμένες θέσεις σε μετοχές που εκδίδονται από
εταιρείες μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης. Για
λόγους αντιστάθμισης των κινδύνων και προς το συμφέρον
της αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, οι
προαναφερθείσες
επενδύσεις
μπορούν
επίσης
να
πραγματοποιούνται μέσω παραγώγων, υπό την προϋπόθεση
της τήρησης των ορίων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6
«Επενδυτικοί
Περιορισμοί».
Τα
παράγωγα
αυτά
περιλαμβάνουν επίσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
και δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, τίτλων μετοχικού
τύπου και μετοχικών δεικτών εταιρειών και επενδυτικών
εταιρειών ακινήτων κλειστού τύπου (REIT). Οι δείκτες στους
οποίους βασίζονται τα εν λόγω παράγωγα θα επιλέγονται
σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Μεγάλου Δουκικού Διατάγματος
της 8ης Φεβρουαρίου 2008.
Η προκύπτουσα έκθεση στην αγορά μετοχών από την ενεργή
αντιστάθμιση κινδύνων του Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να
κυμαίνεται από 0 έως 100% εν καιρώ.
Επιπρόσθετα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί – σύμφωνα με τις
επενδυτικές αρχές που αναφέρονται πιο πάνω - να επενδύει
ποσοστό έως 30% του καθαρού ενεργητικού του σε
δομημένα προϊόντα (πιστοποιητικά, ομόλογα) επί μετοχών,
τίτλων μετοχικού τύπου, καλαθιών μετοχών και δεικτών
μετοχών που είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και εκδίδονται
από τράπεζες πρώτης κατηγορίας (ή από εκδότες που
προσφέρουν προστασία στον επενδυτή αντίστοιχη με εκείνη
που παρέχεται από τράπεζες πρώτης κατηγορίας). Αυτά τα
δομημένα προϊόντα πρέπει να θεωρούνται κινητές αξίες
σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου
2010. Επίσης, τα λόγω δομημένα προϊόντα πρέπει να
αποτιμούνται τακτικά και με διαφανείς μεθόδους βάσει
ανεξάρτητων πηγών. Τα δομημένα προϊόντα δεν πρέπει να
περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα μόχλευσης. Πέρα
από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τη διασπορά
κινδύνων, τα καλάθια μετοχών και οι δείκτες μετοχών πρέπει
να είναι επαρκώς διαφοροποιημένοι.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το ένα τρίτο του
καθαρού ενεργητικού του σε μετρητά, καταθέσεις όψεως και
προθεσμιακές καταθέσεις, μέσα διαχείρισης διαθεσίμων,
6/12

CS INVESTMENT FUNDS 2
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
σύμφωνα με το Νόμο του Λουξεμβούργου
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 124.019
(η «Εταιρεία»)

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους / μετόχους

CS Investment Funds 2
CS Investment Funds 11

Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 72.925
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)
ενεργούσα στο όνομά της και για λογαριασμό της

CS Investment Funds 11
Fonds commun de placement
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς μπορεί επιπρόσθετα να
επενδύει σε ποσοστό έως 30% του καθαρού ενεργητικού του
παγκοσμίως και σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα, σε μετοχές
και τίτλους μετοχικού τύπου εταιρειών, οι δραστηριότητες
των οποίων συνδέονται στενά με τα ακίνητα, όπως εταιρείες
παραγωγής και διανομής προϊόντων για τον κατασκευαστικό
κλάδο.
Περιγραφή της συνιστώσας «πώλησης καλυμμένων
δικαιωμάτων αγοράς» του χαρτοφυλακίου
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς μπορεί να εφαρμόσει μια
στρατηγική επικάλυψης (στρατηγική πώλησης καλυμμένων
θέσεων σε δικαιώματα αγοράς) που περιλαμβάνει την
πώληση καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς (θέσεις short) επί
του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μετοχών (θέσεις long). Η
μέγιστη ονομαστική αξία των θέσεων σε πωλήσεις
δικαιωμάτων αγοράς (short call) δεν πρέπει να υπερβαίνει το
100% των θέσεων long του χαρτοφυλακίου αναφοράς.
Τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και τίτλων μετοχικού
τύπου
πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 6
«Επενδυτικοί περιορισμοί».

τίτλους σταθερού εισοδήματος που μπορεί να περιλαμβάνουν
όλως ενδεικτικά ομόλογα, γραμμάτια και παρόμοιους τίτλους
σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου, τίτλους πωλούμενους με
έκπτωση που εκδίδονται από δημόσιους, ιδιωτικούς και ημιιδιωτικούς εκδότες παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων των
αναδυόμενων αγορών). Οι τίτλοι στον τομέα των τίτλων με
αξιολόγηση μη επενδυτικού βαθμού μπορούν να απαρτίζουν
έως το 15% του συνολικού καθαρού ενεργητικού στο ΥποΚεφάλαιο και έως το 10% του συνολικού καθαρού
ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να επανεπενδύεται
σε ομόλογα αξιολόγησης κάτω του «Β-» από τη Standard &
Poor’s ή «B3» από τη Moody’s.
Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 5 του
Κεφαλαίου 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί», το Υπο-Κεφάλαιο
μπορεί να επενδύει ποσοστό έως 30% του καθαρού
ενεργητικού του σε μετοχές ή μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και
άλλων ΟΣΕ σύμφωνα με την ενότητα 1 (ε), Κεφάλαιο 6
«Επενδυτικοί Περιορισμοί» («Αμοιβαία Κεφάλαια Στόχος»).
Επιπλέον, για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών
κινδύνων και τη συσχέτιση του ενεργητικού του με ένα ή
περισσότερα άλλα νομίσματα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
συμμετέχει σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και
άλλα παράγωγα συναλλάγματος σύμφωνα με την ενότητα 3,
Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».

Οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου οι οποίοι δε συμφωνούν με τις αλλαγές που αναφέρονται υπό το σημείο 2
ανωτέρω, μπορούν να εξαγοράζουν τις μετοχές τους χωρίς χρέωση έως τις 21 Νοεμβρίου 2016.
Οι μέτοχοι του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να λάβουν υπόψη ότι όταν η ως άνω αλλαγή τεθεί σε ισχύ, το νέο
ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και το καταστατικό θα
παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου από την καταστατική έδρα της Εταιρείας ή μέσω
διαδικτύου στη διεύθυνση www.credit-suisse.com.
Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2016
Credit Suisse Fund Management S.A., για λογαριασμό της CS Investment Funds 11
CS Investment Funds 2
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Πληροφορίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα
Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο
δεν θα καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πώληση στο κοινό στην Ελλάδα και, επομένως, ο
τοπικός φορέας διανομής δεν θα έχει δικαίωμα πώλησης άλλων μετοχών του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου.
Ωστόσο, ως απόρροια της συγχώνευσης, οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους
μετόχους του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου. Αντιστοίχως, ο τοπικός φορέας διανομής θα εξακολουθεί να
παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα σε σχέση με τις μετοχές και θα συμμορφώνεται με τα καθήκοντα
πληροφόρησης σε σχέση με το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο, δηλαδή τη δημοσίευση του αντίστοιχου
ενημερωτικού δελτίου, του KIID και των ετήσιων και εξαμηνιαίων λογαριασμών.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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Παράρτημα Ι
Βασικές διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου

Νομική μορφή

Επενδυτικός
στόχος και
πολιτική

Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο
Το Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα
υπο-κεφάλαιο της CS Investment Funds 11,
ενός κοινού αμοιβαίου κεφαλαίου (fond commun
de placement) που εκπροσωπείται από την
εταιρεία διαχείρισής του, την Credit Suisse Fund
Management S.A.

Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο
Το Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο είναι ένα υποκεφάλαιο της CS Investment Funds 2, μιας
εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
(société d'investissement à capital variable). Η CS
Investment Funds 2 έχει ορίσει την Credit Suisse
Fund Management S.A. ως εταιρεία διαχείρισής της.

Επενδυτικός στόχος και επενδυτική
πολιτική
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού αυτού
του Υπο-Κεφαλαίου επενδύονται σε εταιρείες
ακινήτων
–
συμπεριλαμβανομένων
των
επενδυτικών εταιρειών ακινήτων κλειστού τύπου
(REIT) - που εδρεύουν στην Ευρώπη ή
διεξάγουν
εκεί
μεγάλο
μέρος
των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Δεν θα
πραγματοποιούνται άμεσες επενδύσεις σε
ακίνητα.

Επενδυτικός στόχος
Στόχος αυτού του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη
της μέγιστης δυνατής απόλυτης απόδοσης στο
Νόμισμα Αναφοράς διατηρώντας ταυτόχρονα τη
μεταβλητότητά του σε επίπεδα κατώτερα εκείνων
της αγοράς.
Το Υπο-Κεφάλαιο θα υποβάλλεται σε ενεργό
διαχείριση και η απόδοση θα παράγεται πρωτίστως
μέσω της επιλογής μετοχών με ταυτόχρονη λήψη
θέσεων short μέσω μιας στρατηγικής επικάλυψης με
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατά καιρούς.

Στις «εταιρείες ακινήτων» περιλαμβάνονται οι
εταιρείες
που
δραστηριοποιούνται
στο
σχεδιασμό, την κατασκευή, την κυριότητα, τη
διαχείριση ή την πώληση συγκροτημάτων
κατοικιών, εμπορικών ή βιομηχανικών ακινήτων.

Επενδυτικές αρχές
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού
του Υπο-Κεφαλαίου επενδύονται ανά την υφήλιο
(και σε αναδυόμενες αγορές) σε μετοχές και τίτλους
μετοχικού τύπου (ADR, GDR, πιστοποιητικά
συμμετοχής στα κέρδη, πιστοποιητικά δικαιώματος
σε μέρισμα, προνομιούχες μετοχές, πιστοποιητικά
συμμετοχής
κ.α.)
εταιρειών
ακινήτων
και
επενδυτικών εταιρειών ακινήτων κλειστού τύπου
(REIT). Οι «εταιρείες ακινήτων» περιλαμβάνουν τις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό,
την κατασκευή, την κυριότητα, τη διαχείριση ή την
πώληση συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών ή
βιομηχανικών ακινήτων, καθώς και τις εταιρείες
παραγωγής και διανομής προϊόντων για τον
κατασκευαστικό κλάδο. Επιπλέον, το Υπο-Κεφάλαιο
μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που αποκομίζουν

Επιπλέον, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει
σε εταιρείες που αποκομίζουν το μεγαλύτερο
μέρος των κερδών τους χρηματοδοτώντας τις
πιο πάνω δραστηριότητες.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί επιπρόσθετα να
επενδύει σε ποσοστό έως 30% του καθαρού
ενεργητικού
του
παγκοσμίως
και
σε
οποιοδήποτε συνάλλαγμα, σε μετοχές και
τίτλους μετοχικού τύπου εταιρειών, οι
δραστηριότητες των οποίων συνδέονται στενά
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με τα ακίνητα, όπως κατασκευαστικές εταιρείες
ή εταιρείες παραγωγής και διανομής προϊόντων
για τον κατασκευαστικό κλάδο.

το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους
χρηματοδοτώντας τις πιο πάνω δραστηριότητες. Οι
τίτλοι
επιλέγονται
ανεξάρτητα
από
την
κεφαλαιοποίηση αγοράς τους (πολύ μικρής, μικρής,
μεγάλης κεφαλαιοποίησης) και το Υπο-Κεφάλαιο
μπορεί να διατηρεί συγκεντρωμένες θέσεις σε
μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες μικρής και
πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.
Για λόγους αντιστάθμισης των κινδύνων και προς το
συμφέρον της αποδοτικής διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου, οι προαναφερθείσες επενδύσεις
μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω
παραγώγων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των
ορίων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6
«Επενδυτικοί Περιορισμοί». Τα παράγωγα αυτά
περιλαμβάνουν επίσης συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί
μετοχών, τίτλων μετοχικού τύπου και μετοχικών
δεικτών εταιρειών και επενδυτικών εταιρειών
ακινήτων κλειστού τύπου (REIT). Οι δείκτες στους
οποίους βασίζονται τα εν λόγω παράγωγα θα
επιλέγονται σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Μεγάλου
Δουκικού Διατάγματος της 8ης Φεβρουαρίου 2008.
Η προκύπτουσα έκθεση στην αγορά μετοχών από
την ενεργή αντιστάθμιση κινδύνων του ΥποΚεφαλαίου μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 100%
εν καιρώ.
Επιπρόσθετα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί – σύμφωνα
με τις επενδυτικές αρχές που αναφέρονται πιο
πάνω - να επενδύει ποσοστό έως 30% του καθαρού
ενεργητικού
του
σε
δομημένα
προϊόντα
(πιστοποιητικά, ομόλογα) επί μετοχών, τίτλων
μετοχικού τύπου, καλαθιών μετοχών και δεικτών
μετοχών που είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και
εκδίδονται από τράπεζες πρώτης κατηγορίας (ή από
εκδότες που προσφέρουν προστασία στον επενδυτή
αντίστοιχη με εκείνη που παρέχεται από τράπεζες
πρώτης κατηγορίας). Αυτά τα δομημένα προϊόντα
πρέπει να θεωρούνται κινητές αξίες σύμφωνα με το
Άρθρο 41 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Επίσης, τα λόγω δομημένα προϊόντα πρέπει να
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αποτιμούνται τακτικά και με διαφανείς μεθόδους
βάσει ανεξάρτητων πηγών. Τα δομημένα προϊόντα
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε
αποτέλεσμα μόχλευσης. Πέρα από τη συμμόρφωση
με τους κανονισμούς για τη διασπορά κινδύνων, τα
καλάθια μετοχών και οι δείκτες μετοχών πρέπει να
είναι επαρκώς διαφοροποιημένοι.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το ένα
τρίτο του καθαρού ενεργητικού του σε μετρητά,
καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις,
μέσα διαχείρισης διαθεσίμων, τίτλους σταθερού
εισοδήματος που μπορεί να περιλαμβάνουν όλως
ενδεικτικά ομόλογα, γραμμάτια και παρόμοιους
τίτλους σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου, τίτλους
πωλούμενους με έκπτωση που εκδίδονται από
δημόσιους, ιδιωτικούς και ημι-ιδιωτικούς εκδότες
παγκοσμίως
(συμπεριλαμβανομένων
των
αναδυόμενων αγορών). Οι τίτλοι στον τομέα των
τίτλων με αξιολόγηση μη επενδυτικού βαθμού
μπορούν να απαρτίζουν έως το 15% του συνολικού
καθαρού ενεργητικού στο Υπο-Κεφάλαιο και έως το
10% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του ΥποΚεφαλαίου μπορεί να επανεπενδύεται σε ομόλογα
αξιολόγησης κάτω του «Β-» από τη Standard &
Poor’s ή «B3» από τη Moody’s.
Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 5
του Κεφαλαίου 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί», το
Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό έως
30% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή
μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ σύμφωνα
με την ενότητα 1 (ε), Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί
Περιορισμοί» («Αμοιβαία Κεφάλαια Στόχος»).
Επιπλέον,
για
την
αντιστάθμιση
των
συναλλαγματικών κινδύνων και τη συσχέτιση του
ενεργητικού του με ένα ή περισσότερα άλλα
νομίσματα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει
σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και
άλλα παράγωγα συναλλάγματος σύμφωνα με την
ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».
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Επιλεξιμότητα
για το ΡΕΑ
(πρόγραμμα
αποταμίευσης
εσόδων από
μετοχές)
Νόμισμα
Αναφοράς
Ετήσια Γενική
Συνέλευση
των μετόχων

Δ/Ι

Ναι

Όχι

EUR

USD
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») των Μετόχων
πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, τη δεύτερη
Τρίτη του Οκτωβρίου κάθε έτος, στις 11 π.μ. (Ώρα
Κεντρικής Ευρώπης). Εάν η ημερομηνία αυτή δεν
είναι Εργάσιμη Ημέρα στο Λουξεμβούργο, η ΕΓΣ θα
λαμβάνει χώρα την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
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