
 

1 

 

Luxemburgo, 8 de Setembro de 2017 

 

 

Informações para os Titulares de Unidades de Participação 

do  

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Sede social: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburgo 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

 

(a “Sociedade Gestora”) 

 

agindo em seu próprio nome e em nome 

do 

CS Investment Funds 12 
Fonds Commun de Placement (Fundo 

de Investimento Colectivo) 

 

(o “Fundo”) 

 

 Vimos por este meio informar os titulares de unidades de participação do subfundo 

CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR 

(para efeitos deste ponto, o “Subfundo”) que o Conselho de Administração da 

Sociedade Gestora decidiu alterar os princípios de Distribuição de Activos do 

Subfundo, de forma a que a exposição total da classe de activos indicada não 

exceda os limites revistos especificados abaixo: 

 

Classe de activos Gama anterior Nova gama 

Liquidez 0-40% 0-20% 

Títulos de taxa fixa 30-80% 10-90% 

Ações  10-40% 10-40% 

Investimentos alternativos 0-20% 0-20% 

 

Adicionalmente, o Conselho de Administração da Sociedade Gestora decidiu 

alterar os instrumentos de investimento do Subfundo para permitir investir até 20% 

do seu valor patrimonial líquido total em títulos de rendimento fixo do sector sem 

grau de investimento, desde que a sua notação não seja inferior a “B-” segundo a 

Standard & Poor’s ou “B3” segundo a Moody's.  

Os titulares de unidades de participação do Subfundo que não concordarem com 

as alterações acima referidas poderão resgatar gratuitamente as suas unidades de 

participação até 9 de Outubro de 2017. Estas alterações entrarão em vigor em 13 

de Outubro de 2017. 

 

Os titulares de unidades de participação deverão ter em atenção que, assim que as 

alterações acima entrem em vigor, o novo prospecto do Fundo, os relatórios anuais 

e semestrais mais recentes, bem como os regulamentos de gestão, poderão ser 

obtidos, de acordo com as disposições do prospecto, na sede social da Sociedade 

Gestora.  

Os documentos estão também disponíveis em www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburgo, 8 de Setembro de 2017 

 

O Conselho de Administração da Credit Suisse Fund Management S.A.,  

agindo em nome do Fundo 

 

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

