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Ανακοίνωση στους μεριδιούχους CS Investment Funds 14 

 

Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond 

Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund (το 

«Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο») ότι η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Υπο-

Κεφαλαίου στο 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 από τις 15 Σεπτεμβρίου 2016. 

Αντίστοιχα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου, 

το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα εκδώσει μερίδια χωρίς χρέωση και οι μεριδιούχοι που κατέχουν επί του παρόντος 

μερίδια στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο θα λάβουν μερίδια στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο ως εξής: 
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Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο 

Κατηγορία 

μεριδίων 

Ελάχιστη 

συμμετοχή 

Μέγιστη 

προμήθεια 

διάθεσης 

Μέγιστη 

αναπροσαρμογή 

της Καθαρής 

Αξίας 

Ενεργητικού 

Μέγιστη 

αμοιβή 

διαχείρισης 

(ετησίως) 

Αμοιβή 

απόδοσης 

Τρέχουσες 

χρεώσεις 

Συνθετικός 

δείκτης 

κινδύνου 

και 

ανταμοιβής 

Κατηγορία 

μεριδίων 

Ελάχιστη 

συμμετοχή 

Μέγιστη 

προμήθεια 

διάθεσης 

Μέγιστη 

αναπροσαρμογή 

της Καθαρής 

Αξίας 

Ενεργητικού 

Μέγιστη 

αμοιβή 

διαχείρισης 

(ετησίως) 

Αμοιβή 

απόδοσης 

Τρέχουσες 

χρεώσεις 

Συνθετικός 

δείκτης 

κινδύνου 

και 

ανταμοιβής* 

A CHF δ/ι 5,00% 2,00% 0,90% δ/ι 0,55% 2 A CHF δ/ι 5,00% 2,00% 1,00% δ/ι 0,65% 2 

B CHF δ/ι 5,00% 2,00% 0,90% δ/ι 0,55% 2 B CHF δ/ι 5,00% 2,00% 1,00% δ/ι 0,65% 2 

EB CHF δ/ι 3,00% 2,00% 0,45% δ/ι 0,31% 2 EB CHF δ/ι 3,00% 2,00% 0,50% δ/ι 0,36% 2 

IB CHF 500.000 3,00% 2,00% 0,45% δ/ι 0,37% 2 IB CHF 500.000 3,00% 2,00% 0,50% δ/ι 0,40% 2 

UA CHF δ/ι 5,00% 2,00% 0,70% δ/ι 0,43% 2 UA CHF δ/ι 5,00% 2,00% 0,75% δ/ι 0,46% 2 

UB CHF δ/ι 5,00% 2,00% 0,70% δ/ι 0,43% 2 UB CHF δ/ι 5,00% 2,00% 0,75% δ/ι 0,46% 2 
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Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των επενδυτικών στόχων και πολιτικών του 

Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου: 

Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο 

Επενδυτικός στόχος και επενδυτική πολιτική 

Ο στόχος αυτού του Υπο-Κεφαλαίου είναι πρωτίστως η 

επίτευξη υψηλού τακτικού εισοδήματος σε συνδυασμό με την 
ταυτόχρονη διατήρηση της αξίας του ενεργητικού και τη 

διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ρευστότητας. 

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού ενεργητικού αυτού του 

Υπο-Κεφαλαίου θα επενδύονται σύμφωνα με την αρχή της 
διασποράς κινδύνου σε χρεωστικά μέσα, ομόλογα, γραμμάτια, 
παρόμοιους τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου 

(συμπεριλαμβανομένων και τίτλων που εκδίδονται σε 

προεξοφλητική βάση) με βραχεία διάρκεια ή μικρή 
εναπομείνασα διάρκεια, που εκφράζονται στο αντίστοιχο 

Νόμισμα Αναφοράς. 

Έως το ένα τρίτο του συνολικού ενεργητικού του Υπο-

Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε νομίσματα διαφορετικά 
από το Νόμισμα Αναφοράς. 

Έως το 5% του συνολικού ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου 

μπορεί να επενδύεται σε υπό αίρεση κεφαλαιακά μέσα. 

Επενδυτικός στόχος και επενδυτική πολιτική 

Το νόμισμα που αναφέρεται στην ονομασία του Υπο-Κεφαλαίου 

είναι απλώς το Νόμισμα Αναφοράς στο οποίο υπολογίζονται η 
απόδοση και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου και 

δεν είναι το νόμισμα επένδυσης του Υπο-Κεφαλαίου. 

Οι επενδύσεις μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. 

Στόχος αυτών των Υπο-Κεφαλαίων είναι η δημιουργία τακτικού 
εισοδήματος στο αντίστοιχο Νόμισμα Αναφοράς. 

Τα Υπο-Κεφάλαια θα επενδύουν κυρίως σε χρεωστικά μέσα, 

ομόλογα, γραμμάτια, παρόμοιους τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου 

επιτοκίου (συμπεριλαμβανομένων και τίτλων που εκδίδονται σε 
προεξοφλητική βάση) από ολόκληρο τον κόσμο με βραχεία έως 

μέση διάρκεια. 

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού καθαρού ενεργητικού κάθε 

Υπο-Κεφαλαίου θα επενδύονται στους προαναφερθέντες τίτλους 
σταθερού εισοδήματος από τον τομέα χαμηλότερης επενδυτικής 
βαθμίδας (με αξιολόγηση τουλάχιστον «ΒΒΒ-» από τη Standard & 

Poor’s ή «Baa3» από τη Moody’s ή σε χρεωστικά μέσα που 
θεωρούνται αντίστοιχης πιστωτικής ποιότητας από την Εταιρεία 

Διαχείρισης) έως και σε χρεωστικά μέσα υψηλής ποιότητας που 

εκδίδονται από εταιρείες. 

Τα Υπο-Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα 

προκειμένου να μειώσουν τον επιτοκιακό κίνδυνο των χρεωστικών 
μέσων με μεγαλύτερη διάρκεια λήξης, υπό την επιφύλαξη των 

επενδυτικών περιορισμών που προβλέπονται στο Ενημερωτικό 

Δελτίο.  

 

Η απόφαση για τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο ελήφθη με γνώμονα το 

συμφέρον των μεριδιούχων, με την πρόθεση να βελτιωθεί η υφιστάμενη σειρά προϊόντων της Credit Suisse λόγω 

αναδιάρθρωσης του ενεργητικού υπό διαχείριση. 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 

της παρόμοιας επενδυτικής πολιτικής και του ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου και του Απορροφώντος Υπο-

Κεφαλαίου, δεν αναμένεται καμία ουσιώδης επίδραση στην απόδοση του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου ως απόρροια της 

συγχώνευσης. Η προσοχή των μεριδιούχων του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου πρέπει να στραφεί στο γεγονός ότι η 

μέγιστη αμοιβή διαχείρισης και οι τρέχουσες χρεώσεις στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο είναι υψηλότερες σε σχέση με τις 

ισχύουσες χρεώσεις στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον πιο πάνω πίνακα. Το 

Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο και το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των 
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χαρτοφυλακίων τους πριν ή μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 

Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο, οι μεριδιούχοι καλούνται να διαβάσουν το KIID του εν λόγω υπο-κεφαλαίου που παρέχεται χωρίς 

χρέωση ή μπορεί να ζητηθεί από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης  ή είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.credit-

suisse.com. 

 
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. 

 

Καμία περαιτέρω εγγραφή για μερίδια δεν θα γίνεται αποδεκτή στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο μετά τις 3.00 μ.μ. Ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή από τις 8 Αυγούστου 2016. Ωστόσο, οι 

μεριδιούχοι θα μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2016, 

δηλαδή τα αιτήματα εξαγοράς μπορούν να υποβάλλονται έως τις 3 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 

και θα διεκπεραιώνονται χωρίς χρέωση. 

Η ανταλλαγή των μεριδίων θα πραγματοποιείται βάσει των καθαρών αξιών ενεργητικού που υπολογίζονται στις 

15 Σεπτεμβρίου 2016 βάσει των τιμών κλεισίματος της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και θα δημοσιεύονται όσο το δυνατόν 

συντομότερα. Κλάσματα μεριδίων 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) στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 θα αποδίδονται τα αντίστοιχα μερίδια στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο 

στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 με ημερομηνία αξίας την 19η Σεπτεμβρίου 2016. 

Εγγραφές για μερίδια και εξαγορές μεριδίων στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται 

οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο. 

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 του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου, 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 μεριδιούχους ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και το σχετικό Έγγραφο 

Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) καθώς και αντίγραφο των Κοινών Όρων Συγχώνευσης που υιοθετήθηκε 

από την Εταιρεία Διαχείρισης σε σχέση με τη συγχώνευση, αντίγραφο του πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την τράπεζα 

θεματοφύλακα 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 μπορούν να 

λαμβάνονται χωρίς χρέωση ή να ζητούνται από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης. 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
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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 μεριδιούχοι των Υπο-Κεφαλαίων που δε συμφωνούν με τις προαναφερθείσες αλλαγές μπορούν να εξαγοράζουν μέρος ή 

το σύνολο των μεριδίων τους χωρίς καμία χρέωση έως τις 3 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 7 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

 

Λουξεμβούργο, 8 Αυγούστου 2016 

 

Η Εταιρεία Διαχείρισης 

 

 

 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 


