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Értesítés a CS Investment Funds 14 Befektetésijegy-tulajdonosainak 

 

 

1. Ezúton értesítjük a CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont 

alkalmazásában a „Részalap”) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő Igazgatósága úgy döntött, hogy olyan 

társasági intézkedések sorozatát indítja el, amelyek végül a Részalap felszámolásához vezetnek, és a következőképpen 

foglalhatók össze: 

 

Első lépésben a Részalap feeder-alappá alakul át, és ezért összes eszközeinek legalább 85%-át természetbeni jegyzés 

révén a CS Investment Funds 1 részalapjába, a Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund alapba fekteti (a 

„Célalap”). 

 

Második lépésben, közvetlenül az első lépés lezárása után, a Részalap természetbeni felszámolásra kerül. Az ilyen 

felszámolás következményeként a Részalap Befektetésijegy-tulajdonosai a Célalap befektetési jegyeit kapják meg, és 

így a Célalap befektetőivé válnak. 

 

Ezek a módosítások teljes részletességgel az alábbiak: 

 

1. A Részalap befektetési céljának és befektetési politikájának módosítása 

 

Az Alapkezelő Igazgatósága úgy döntött, hogy módosítja a Részalap befektetési célját és befektetési politikáját. 

Ezeket a változásokat követően a Részalap master-feeder stratégiát fog követni, oly módon, hogy összes 

eszközeinek legalább 85%-át a Célalapba fekteti. 

 

A Célalap a CS Investment Funds 1 részalapja, amely  egy átruházható értékpapírokba befektető kollektív 

befektetési vállalkozás, amely jogi formája szerint a 2010. december 17-i törvény I. részének hatálya alá tartozó, 

változó alaptőkéjű befektetési társaság (société d'investissement à capital variable, vagyis „SICAV”). Mind az 

Alapot, mind a CS Investment Funds 1 alapot a Credit Suisse Fund Management S.A. kezeli, és letétkezelőként a 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. társaságot, központi adminisztrációjuk elvégzésével a Credit Suisse Fund 

Services (Luxembourg) S.A. társaságot bízták meg. 

 

A Részalap módosított befektetési célja és elvei, valamint a Célalap befektetési célja és elvei szerint: 

 
A Részalap befektetési célja és befektetési politikája 

A Részalap célja, hogy rendszeres, az inflációval szemben fedezett jövedelmet termeljen euróban 

(Referenciadeviza). 

A Részalap befektetési célkitűzésének megvalósítása érdekében master-feeder stratégiát követ. A Részalap 

összes eszközének legalább 85%-át a CS Investment Funds 1 („Célalap”) egyik részalapjába, a Credit Suisse (Lux) 

Global Inflation Linked Bond Fund alapba fekteti. 

A CS Investment Funds 1 egy átruházható értékpapírokba befektető kollektív befektetési vállalkozás, amely jogi 

formája szerint a 2010. december 17-i törvény I. részének hatálya alá tartozó, változó alaptőkéjű befektetési 

társaság (société d'investissement à capital variable, vagyis „SICAV”). Alapkezelő társaságként a Credit Suisse 

Fund Management S.A. vállalatot bízta meg. 

A Részalap teljes nettó eszközértékének akár 15%-át tarthatja likvid eszközökben, első osztályú pénzügyi 

intézményeknél elhelyezett látra szóló és lekötött betétek, valamint átruházható értékpapírnak nem minősülő és a 

12 hónapot nem meghaladó futamidejű pénzpiaci eszközök formájában, bármelyik konvertibilis valutában. 

A Részalap befektetési célja ugyanaz, mint a Célalapé. 
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A Célalap befektetési elvei 

A Célalap befektetési célja ugyanaz, mint a Részalapé. 

A Célalap összes eszközének legalább kétharmadát inflációval indexált, átlagos vagy kiváló minőségű (a Standard 

& Poor’s minősítése szerint legalább „BBB–” vagy a Moody’s minősítése szerint legalább „Baa3” minősítésű, vagy 

az Alapkezelő véleménye szerint azokhoz hasonló hitelminőséget mutató) adósságpapírokba fekteti be világszerte 

(többek között rögzített kamatozású kötvényekbe, inflációhoz kötött kötvényekbe, kamatszelvény nélküli 

kötvényekbe, fedezett kötvényekbe, államkötvényekbe és fél-állampapírokba), ígérvényekbe (ideértve a lebegő 

kamatozású ígérvényeket), hasonló rögzített kamatozású vagy lebegő kamatozású értékpapírokba (ideértve a 

diszkontált alapon kibocsátott értékpapírokat). 

A Célalap nettó eszközeinek legfeljebb 20%-át eszközfedezetű értékpapírokba (ABS) vagy jelzálogfedezetű 

értékpapírokba (MBS) is befektetheti. 

Az adósok körének diverzifikálása, a duráció rugalmasabb kezelése és az inflációs kockázatok olyan piacokon 

történő fedezése érdekében, ahol nincsenek indexhez kötött értékpapírok, az infláció elleni védelem kialakítása 

történhet szintetikusan. 

Az inflációval szembeni, szintetikusan kialakított fedezet megteremtése az inflációs kockázattal szemben inflációs 

csereügyleteken keresztül történik, az ilyen ügyletekre szakosodott elsőosztályú pénzintézeteken keresztül. A 

szokásos kötvény- és az inflációs csereügyletek kombinálásával szintetikus, inflációval indexált adósságpapír jön 

létre. Az inflációs csereügyletek a befektetőt ugyanúgy védik meg az inflációs kockázattal szemben, mint az 

inflációval indexált adósságpapírok, konkrétan azzal, hogy a várható inflációs ráta helyébe a tényleges infláció 

mértéke lép. 

Az ilyen tranzakciók lebonyolítása a fedezendő eszközök denominálása szerinti devizában történik, kivéve, ha az 

adott devizában nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű fedezeti eszköz, vagy ha a költségek szempontjából 

azok kedvezőtlenek. Ilyen esetekben a Célalap egyéb devizákban denominált fedezeti eszközöket is alkalmazhat, 

ha valószínű, hogy ezek a devizák és a fedezendő eszközök devizái hasonló ingadozásoknak vannak kitéve. 

 

A Részalap befektetési jegyei a Célalap következő befektetésijegy-osztályaiba lesznek befektetve: 

 

RÉSZALAP CÉLALAP 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund 

CS Investment Funds 1 

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Osztály 

(Deviza) 

Maximális 

alapkezelési 
díj (éves) 

Folyó 
költségek 

(a KIID 
szerint) 

Kockázat / 
nyereség 

szintetikus 
mutatója 

Tel-
jesít-

mény
díj 

Befektetésij

egy-osztály 
(Deviza) 

Maximális 
alapkeze-

lési díj 
(éves) 

Folyó 
költségek 

(a KIID 
szerint)* 

Kockázat / 
nyereség 

szintetikus 
mutatója 

Teljesít-

ménydíj 

A EUR 1,00% 1,15% 3 n.a. AH EUR 1,00% 1,05% 3 n.a. 

B EUR 1,00% 1,15% 3 n.a. BH EUR 1,00% 1,05% 3 n.a. 

EB EUR 0,50% 0,48% 3 n.a. EBH EUR 0,60% 0,40% 3 n.a. 

IB EUR 0,50% 0,65% 3 n.a. IBH EUR 0,60% 0,60% 3 n.a. 

UA EUR 0,75% 0,75% 3 n.a. UAH EUR 0,75% 0,70% 3 n.a. 

UB EUR 0,75% 0,75% 3 n.a. UBH EUR 0,75% 0,70% 3 n.a. 

* A folyó költségek értéke becsült költségeken alapul. 

 

A Célalap olyan befektetők számára alkalmas, akik költséghatékony, hagyományos befektetési lehetőséget 

keresnek kötvényekben, és védekezni szeretnének az infláció kockázatával szemben. A befektetők számára 

lehetővé teszi, hogy az értékpapírok kiválasztásának és figyelemmel kísérésének időigényes feladatát egy 

szakképzett szakértőkből álló csoportra bízzák. A Célalap kiválóan alkalmas a portfólió diverzifikálására. 

A Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy a Részalap megadott alapkezelési díja és folyó költségei 

a természetbeni jegyzést megelőző helyzetet tükrözik. A master-feeder struktúra időtartama alatt a Részalap 
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szintjén nem kerül sor alapkezelési díj felszámítására a Célalap szintjén felszámított alapkezelési díjon felül. 

Továbbá sem a Részalap, sem a Célalap nem számít fel teljesítménydíjat. 

 

Az Alap a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg 

társaságot választotta ki független könyvvizsgálónak, amelynek feladata, hogy véleményt nyilvánítson a 

természetbeni jegyzésről, illetve a jegyzés során kibocsátott befektetési jegyek számáról. 

 

A pénzügyi ágazat luxemburgi felügyelete, a Commission de Surveillance du Secteur Financier, azaz a CSSF, 

jóváhagyta a Részalapnak a Célalapba történő befektetését. 

 

A Tájékoztatóban elvégzett módosítások 2016. július 25-én lépnek hatályba. Ettől a naptól kezdődően a Részalap 

csaknem kizárólag a Célalap befektetési jegyeibe fektet be. 

 

Azok a Befektetésijegy-tulajdonosok, akik nem értenek egyet ezekkel a változtatásokkal, 2016. július 20-áig 

költségmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket. 

 

2. A CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund természetbeni felszámolása 

 

A Részalap felszámolásának folyamata 2016. július 25-én kezdődik. 

 

A Részalap befektetési jegyeinek jegyzésére a jelen értesítő keltétől, 2016. június 20-án 15:00 órától nincs többé 

lehetőség. 

Azonban a befektetési jegyek 2016. július 20-ig költségmentesen visszaválthatók. A Részalap céltartalékot képez 

majd valamennyi nyitott követelésre és a felszámolással kapcsolatban felmerülő követelésekre. 

 

Az Alap a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg 

társaságot választotta ki független könyvvizsgálónak, amelynek feladata, hogy véleményt nyilvánítson a Részalap 

befektetési jegyeiről, amelyek a Részalap felszámolásának eredményeképpen törlésre kerülnek. 

 

A Részalap nettó felszámolási bevételét 2016. július 25-én természetben felosztják a Befektetésijegy-tulajdonosok 

között. 

 

A felszámolás lezárása után a Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. vállalat öt éves időtartamon 

keresztül megőrzi a Részalap számláit és könyveit. 

 

A fenti (1) és (2) pont szerinti változások előkészítéséhez és végrehajtásához társuló összes jogi, tanácsadási és 

adminisztratív költséget a Credit Suisse Fund Management S.A. viseli, kivéve a könyvvizsgáló díját, amelyet a 

Részalap visel. 

 

A fenti (1) és (2) pont szerinti változások eredményeképpen a Részalap Befektetésijegy-tulajdonosai megkapják a 

Célalap befektetési jegyeit és 2016. július 25-től a Célalap tulajdonosaivá válnak, és következésképpen szavazati jogot 

szereznek a Célalapban. A Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe a folyó költségek ebből eredő különbségeit 

(lásd a fenti táblázatot). A Befektetésijegy-tulajdonosoknak célszerű tájékozódniuk a fent nevezett változások miatt a 

mindenkori állampolgárságuk szerinti államban, lakóhelyükön, illetve székhelyükön esetlegesen felmerülő 

adóvonzatokról. 

 

Ezen túlmenően a Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy a természetbeni felszámolás kapcsán a 

Célalapban kapott befektetési jegyeik száma nem feltétlenül egyezik majd meg az általuk a Részalapban birtokolt 

befektetési jegyek számával, hanem attól függ, hogy a felszámolás időpontjában a Részalapnak hány befektetési jegyet 
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birtokol a Célalapban. A felszámolás kapcsán megjegyzendő, hogy a Részalap befektetési jegyei a továbbiakban nem 

biztosítanak semmiféle jogot a Részalapban vagy az Alapban a Befektetésijegy-tulajdonosoknak. 

 

A fent említett természetbeni felszámolást követően a „CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked 

EUR Bond Fund” Részalap megszűnik. 

 

2. Ezúton értesítjük a CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund (a jelen pont 

alkalmazásában a „Részalap”) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő Igazgatósága úgy döntött, hogy 

társasági intézkedések sorozatát indítja el, amelyek végül a Részalap felszámolásához vezetnek, és a következőképpen 

foglalhatók össze: 

 

Első lépésben a Részalap feeder-alappá alakul át, és ezért összes eszközeinek legalább 85%-át természetbeni jegyzés 

révén a CS Investment Funds 1 részalapjába, a Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund alapba fekteti (a 

„Célalap”). 

 

Második lépésben, közvetlenül az első lépés lezárása után, a Részalap természetbeni felszámolásra kerül. Az ilyen 

felszámolás következményeként a Részalap Befektetésijegy-tulajdonosai a Célalap befektetési jegyeit kapják meg, és 

így a Célalap befektetőivé válnak. 

 

Ezek a módosítások teljes részletességgel az alábbiak: 

 

1. A Részalap befektetési céljának és befektetési politikájának módosítása 

 

Az Alapkezelő Igazgatósága úgy döntött, hogy módosítja a Részalap befektetési célját és befektetési politikáját. 

Ezeket a változásokat követően a Részalap master-feeder stratégiát fog követni, oly módon, hogy összes 

eszközeinek legalább 85%-át a Célalapba fekteti. 

 

A Célalap a CS Investment Funds 1 részalapja, amely  egy átruházható értékpapírokba befektető kollektív 

befektetési vállalkozás, amely jogi formája szerint a 2010. december 17-i törvény I. részének hatálya alá tartozó, 

változó alaptőkéjű befektetési társaság (société d'investissement à capital variable, vagyis „SICAV”). Mind az 

Alapot, mind a CS Investment Funds 1 alapot a Credit Suisse Fund Management S.A. kezeli, és letétkezelőként a 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. társaságot, központi adminisztrációjuk elvégzésével a Credit Suisse Fund 

Services (Luxembourg) S.A. társaságot bízták meg. 

 

A Részalap módosított befektetési célja és elvei, valamint a Célalap befektetési célja és elvei szerint: 

 
A Részalap befektetési célja és befektetési politikája 

A Részalap célja, hogy rendszeres, az inflációval szemben fedezett jövedelmet termeljen USA dollárban 

(Referenciadeviza). 

A Részalap befektetési célkitűzésének megvalósítása érdekében master-feeder stratégiát követ. A Részalap 

összes eszközének legalább 85%-át a CS Investment Funds 1 („Célalap”) egyik részalapjába, a Credit Suisse (Lux) 

Global Inflation Linked Bond Fund alapba fekteti. 

A CS Investment Funds 1 egy átruházható értékpapírokba befektető kollektív befektetési vállalkozás, amely jogi 

formája szerint a 2010. december 17-i törvény I. részének hatálya alá tartozó, változó alaptőkéjű befektetési 

társaság (société d'investissement à capital variable, vagyis „SICAV”). Alapkezelő társaságként a Credit Suisse 

Fund Management S.A. vállalatot bízta meg. 

A Részalap teljes nettó eszközértékének akár 15%-át tarthatja likvid eszközökben, első osztályú pénzügyi 

intézményeknél elhelyezett látra szóló és lekötött betétek, valamint átruházható értékpapírnak nem minősülő és a 

12 hónapot nem meghaladó futamidejű pénzpiaci eszközök formájában, bármelyik konvertibilis valutában. 
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A Részalap befektetési célja ugyanaz, mint a Célalapé. 

 
A Célalap befektetési elvei 

A Célalap befektetési célja ugyanaz, mint a Részalapé. 

A Célalap összes eszközének legalább kétharmadát inflációval indexált, átlagos vagy kiváló minőségű (a Standard 

& Poor’s minősítése szerint legalább „BBB–” vagy a Moody’s minősítése szerint legalább „Baa3” minősítésű, vagy 

az Alapkezelő véleménye szerint azokhoz hasonló hitelminőséget mutató) adósságpapírokba fekteti be világszerte 

(többek között rögzített kamatozású kötvényekbe, inflációhoz kötött kötvényekbe, kamatszelvény nélküli 

kötvényekbe, fedezett kötvényekbe, államkötvényekbe és fél-állampapírokba), ígérvényekbe (ideértve a lebegő 

kamatozású ígérvényeket), hasonló rögzített kamatozású vagy lebegő kamatozású értékpapírokba (ideértve a 

diszkontált alapon kibocsátott értékpapírokat). 

A Célalap nettó eszközeinek legfeljebb 20%-át eszközfedezetű értékpapírokba (ABS) vagy jelzálogfedezetű 

értékpapírokba (MBS) is befektetheti. 

Az adósok körének diverzifikálása, a duráció rugalmasabb kezelése és az inflációs kockázatok olyan piacokon 

történő fedezése érdekében, ahol nincsenek indexhez kötött értékpapírok, az infláció elleni védelem kialakítása 

történhet szintetikusan. 

Az inflációval szembeni, szintetikusan kialakított fedezet megteremtése az inflációs kockázattal szemben inflációs 

csereügyleteken keresztül történik, az ilyen ügyletekre szakosodott elsőosztályú pénzintézeteken keresztül. A 

szokásos kötvény- és az inflációs csereügyletek kombinálásával szintetikus, inflációval indexált adósságpapír jön 

létre. Az inflációs csereügyletek a befektetőt ugyanúgy védik meg az inflációs kockázattal szemben, mint az 

inflációval indexált adósságpapírok, konkrétan azzal, hogy a várható inflációs ráta helyébe a tényleges infláció 

mértéke lép. 

Az ilyen tranzakciók lebonyolítása a fedezendő eszközök denominálása szerinti devizában történik, kivéve, ha az 

adott devizában nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű fedezeti eszköz, vagy ha a költségek szempontjából 

azok kedvezőtlenek. Ilyen esetekben a Célalap egyéb devizákban denominált fedezeti eszközöket is alkalmazhat, 

ha valószínű, hogy ezek a devizák és a fedezendő eszközök devizái hasonló ingadozásoknak vannak kitéve. 

 

A Részalap befektetési jegyei a Célalap következő befektetésijegy-osztályaiba lesznek befektetve: 

 

RÉSZALAP CÉLALAP 

CS Investment Funds 14 
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund 

CS Investment Funds 1 
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund 

 Osztály 

(Deviza) 

Maximális 
alapkezelési 

díj (éves) 

Folyó 
költségek 

(a KIID 
szerint) 

Kockázat / 
nyereség 

szintetikus 
mutatója 

Tel-
jesít-

mény
díj 

Befektetésij
egy-osztály 

(Deviza) 

Maximális 
alapkeze-

lési díj 
(éves) 

Folyó 
költségek 

(a KIID 
szerint)* 

Kockázat / 
nyereség 

szintetikus 
mutatója 

Teljesít-

ménydíj 

A USD 1,00% 1,16% 3 n.a. A USD 1,00% 1,05% 3 n.a. 

B USD 1,00% 1,16% 3 n.a. B USD 1,00% 1,05% 3 n.a. 

EB USD 0,50% 0,48% 3 n.a. EB USD 0,60% 0,40% 3 n.a. 

IB USD 0,50% 0,66% 3 n.a. IB USD 0,60% 0,60% 3 n.a. 

UA USD 0,75% 0,76% 3 n.a. UA USD 0,75% 0,70% 3 n.a. 

UB USD 0,75% 0,76% 3 n.a. UB USD 0,75% 0,70% 3 n.a. 

* A folyó költségek értéke becsült költségeken alapul. 

 

A Célalap olyan befektetők számára alkalmas, akik költséghatékony, hagyományos befektetési lehetőséget 

keresnek kötvényekben, és védekezni szeretnének az infláció kockázatával szemben. A befektetők számára 

lehetővé teszi, hogy az értékpapírok kiválasztásának és figyelemmel kísérésének időigényes feladatát egy 

szakképzett szakértőkből álló csoportra bízzák. A Célalap kiválóan alkalmas a portfólió diverzifikálására. 
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A Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy a Részalap megadott alapkezelési díja és folyó költségei 

a természetbeni jegyzést megelőző helyzetet tükrözik. A master-feeder struktúra időtartama alatt a Részalap 

szintjén nem kerül sor alapkezelési díj felszámítására a Célalap szintjén felszámított alapkezelési díjon felül. 

Továbbá sem a Részalap, sem a Célalap nem számít fel teljesítménydíjat. 

 

Az Alap a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg 

társaságot választotta ki független könyvvizsgálónak, amelynek feladata, hogy véleményt nyilvánítson a 

természetbeni jegyzésről, illetve a jegyzés során kibocsátott befektetési jegyek számáról. 

 

A pénzügyi ágazat luxemburgi felügyelete, a Commission de Surveillance du Secteur Financier, azaz a CSSF, 

jóváhagyta a Részalapnak a Célalapba történő befektetését. 

 

A Tájékoztatóban elvégzett módosítások 2016. július 25-én lépnek hatályba. Ettől a naptól kezdődően a Részalap 

csaknem kizárólag a Célalap befektetési jegyeibe fektet be. 

 

Azok a Befektetésijegy-tulajdonosok, akik nem értenek egyet ezekkel a változtatásokkal, 2016. július 20-áig 

költségmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket. 

 

2. A CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund természetbeni felszámolása 

 

A Részalap felszámolásának folyamata 2016. július 25-én kezdődik. 

 

A Részalap befektetési jegyeinek jegyzésére a jelen értesítő keltétől, 2016. június 20-án 15:00 órától nincs többé 

lehetőség. 

 

Azonban a befektetési jegyek 2016. július 20-ig költségmentesen visszaválthatók. A Részalap céltartalékot képez 

majd valamennyi nyitott követelésre és a felszámolással kapcsolatban felmerülő követelésekre. 

 

Az Alap a PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg 

társaságot választotta ki független könyvvizsgálónak, amelynek feladata, hogy véleményt nyilvánítson a Részalap 

befektetési jegyeiről, amelyek a Részalap felszámolásának eredményeképpen törlésre kerülnek. 

 

A Részalap nettó felszámolási bevételét 2016. július 25-én természetben felosztják a Befektetésijegy-tulajdonosok 

között. 

 

A felszámolás lezárása után a Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. vállalat öt éves időtartamon 

keresztül megőrzi a Részalap számláit és könyveit. 

 

A fenti (1) és (2) pont szerinti változások előkészítéséhez és végrehajtásához társuló összes jogi, tanácsadási és 

adminisztratív költséget a Credit Suisse Fund Management S.A. viseli, kivéve a könyvvizsgáló díját, amelyet a 

Részalap visel. 

 

A fenti (1) és (2) pont szerinti változások eredményeképpen a Részalap Befektetésijegy-tulajdonosai megkapják a 

Célalap befektetési jegyeit és 2016. július 25-től a Célalap tulajdonosaivá válnak, és következésképpen szavazati jogot 

szereznek a Célalapban. A Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe a folyó költségek ebből eredő különbségeit 

(lásd a fenti táblázatot). A Befektetésijegy-tulajdonosoknak célszerű tájékozódniuk a fent nevezett változások miatt a 

mindenkori állampolgárságuk szerinti államban, lakóhelyükön, illetve székhelyükön esetlegesen felmerülő 

adóvonzatokról. 
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Ezen túlmenően a Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy a természetbeni felszámolás kapcsán a 

Célalapban kapott befektetési jegyeik száma nem feltétlenül egyezik majd meg az általuk a Részalapban birtokolt 

befektetési jegyek számával, hanem attól függ, hogy a felszámolás időpontjában a Részalapnak hány befektetési jegyet 

birtokol a Célalapban. A felszámolás kapcsán megjegyzendő, hogy a Részalap befektetési jegyei a továbbiakban nem 

biztosítanak semmiféle jogot a Részalapban vagy az Alapban a Befektetésijegy-tulajdonosoknak. 

 

A fent említett természetbeni felszámolást követően a „CS Investment Funds 14 – Credit Suisse (Lux) Inflation Linked 

USD Bond Fund” Részalap megszűnik. 

 

 

A Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy amint a fenti változások hatályba lépnek, az Alap új tájékoztatója, 

a legutóbbi éves és féléves beszámolók, valamint az Alap létesítő okirata a tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően az 

Alapkezelő székhelyén szerezhetők be. A dokumentumok továbbá a www.credit-suisse.com címen is elérhetők. 

Ezen túlmenően a Célalap tájékoztatója, a vonatkozó kiemelt befektetői információk (KIID), a legutóbbi éves és féléves 

beszámolók, valamint a létesítő okirat szintén az Alapkezelőtől szerezhetők be, a tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően. 

A dokumentumok továbbá a www.credit-suisse.com címen is elérhetők. 

 

Luxembourg, 2016. június 20. 

 

 

Igazgatóság 

 

 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/

