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Értesítő a Befektetőknek CS Investment Funds 1 
Változó alaptőkéjű befektetési társaság  

luxemburgi törvények szerint 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 131404 

(a „Kibocsátó”) 

1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund részalap befektetőit (a jelen pont alkalmazásában a 

„Részalap”), hogy a Kibocsátó Igazgatósága úgy döntött, a Részalap teljes nettó eszközértékére vetítve 8-szorosról 15-

szörösre módosítja a Részalap tőkeáttételének tájékoztatóban megadott várható szintjét. E módosítás célja, hogy jobban 

tükröződjön a Részalap tőkeáttételének várható szintje, vagyis az nem a Részalap befektetési céljának, befektetési 

politikájának, kockázati profiljának vagy befektetési stratégiájának módosítására vezethető vissza, ezek ugyanis 

változatlanok maradnak. 

 

Ezzel összefüggésben kiegészítő információkkal bővítettük a tájékoztatónak a Részalapot érintő, „Globális kitettség” 

című fejezetét a származékos pénzügyi eszközök használatára és a Részalap tőkeáttételének várható szintjére 

vonatkozóan. Ezenkívül aktualizáltuk a Befektetési elveket annak tisztázása érdekében, hogy a Részalap 

nagymértékben használhatja a származékos pénzügyi eszközök széles skáláját. 

 

2. Ezútontájékoztatjuk a Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund Részalap befektetőit (a jelen pont 

alkalmazásában a „Részalap”), hogy a Kibocsátó Igazgatósága úgy döntött,  hogy a portfóliókezelés hatékonyságának 

fokozása érdekében, és figyelemmel a 6. „Befektetési korlátozások” című fejezet 3. szakaszára, a Részalap 

részvényindexeken (részvényopciók és határidős ügyletek), volatilitás indexeken és ÁÉKBV-k által használható egyéb 

pénzügyi indexeken alapuló származékos eszközökre vonatkozó szerződések megkötésével eszközeinek legfeljebb 

30%-áig nettó hosszú és nettó rövid pozíciókat tarthat. A Részalap kizárólag olyan határidős szerződéseket köthet, 

amelyekkel tőzsdén vagy más, a nyilvánosság számára nyitott és valamely OECD-tagállamban székhellyel rendelkező 

szabályozott piacon kereskednek. 

 

A Kibocsátó Igazgatósága továbbá úgy döntött, hogy a kötelezettség alapú megközelítésről a relatív kockáztatott érték 

(VaR) módszertanra módosítja a Részalap globális kitettségének számítási módszerét, ahol a tőkeáttétel várható szintje 

a Részalap teljes nettó eszközértékének hozzávetőleg 3-szorosa. 

 

3. Ezúton értesítjük a Kibocsátó részvényeseit, hogy a Kibocsátó Igazgatósága a tájékoztató „Közgyűlések” című 13. 

fejezetének módosítása mellett döntött annak tisztázása érdekében, hogy általánosságban minden közgyűlésre 

vonatkozó értesítést legalább nyolc naptári nappal a közgyűlés előtt a névre szóló befektetési jegyek birtokosainak a 

Részvénykönyvben megadott címére küldik ki. 

 

A Kibocsátó azon Részvényesei, akik nem értenek egyet a fenti 2 pontban említett változással, 2016.október 17-ig 

költségmentesen visszaválthatják részvényeiket. Valamennyi változás 2016. október 18-án lép hatályba. 

 

A Részvényesek vegyék figyelembe, hogy amint a fenti változások hatályba lépnek, a Kibocsátó új tájékoztatója, a kiemelt 

befektetői információkat tartalmazó dokumentumok, valamint a kezelési szabályzatok a tájékoztató rendelkezései szerint 

szerezhetők be a Társaság székhelyén vagy az interneten a www.credit-suisse.com címen. 

 

Luxembourg, 2016. szeptember 16. 

 

Igazgatóság 
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