
 

 

 
A jelen értesítés csak tájékoztatási célt szolgál, Önnek ezzel kapcsolatban nincs 

teendője. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságok/Alapok tájékoztatója az alábbiakban feltüntetett 

szövegrészt is tartalmazza, melynek alapján a Társaságok/Alapkezelő igazgatótanácsa 

minden befektető kapcsán (beleértve a végső gazdasági kezdeményezettet) bekérheti 

Társaságok/Alapkezelő igazgatótanácsa vagy a Központi Adminisztráció által az alábbi 

célokból szükségesnek tartott információkat: (i) annak megállapítása, hogy a befektető 

Kizárt személynek minősül-e vagy fog-e minősülni, továbbá (ii) a 

Részvényes/Befektetésijegy-tulajdonos befektető részvényeinek/befektetési jegyeinek 

kötelező visszaváltása, ha az illető nem biztosítja a szükséges információkat. 

„Kizárt személy” minden olyan személy, társaság, korlátolt felelősségű társaság, tröszt, 
partnerség, vagyonkezelő vagy egyéb társas vállalkozás, melynek 
Részvényesi/Befektetésijegy-tulajdonosi mivolta az érintett Részalapban az Alapkezelő 
kizárólagos megítélése szerint sértheti az érintett Részalap meglévő 
Részvényeseinek/Befektetésijegy-tulajdonosainak érdekeit, luxemburgi vagy bármely egyéb 
törvény vagy szabályozás megszegéséhez vezethet, vagy az érintett Részalap vagy bármely 
leányvállalat vagy befektetési konstrukció (ha van) olyan adó- vagy egyéb jogi, szabályozási, 
vagy adminisztratív hátrányát, bírságát vagy szankcióját eredményezheti, mely egyébként 
nem merült volna fel, vagy amelyből kifolyólag az érintett Részalapnak vagy bármely 
leányvállalatnak vagy befektetési konstrukciónak (ha van), az Alapkezelőnek és/vagy a 
Társaságnak/Alapnak bármely joghatósági területen olyan regisztrációs vagy 
adatszolgáltatási követelményeknek kellene eleget tennie, melyeknek egyébként nem 
kellene. A „Kizárt személy” kifejezés magában foglal (i) minden olyan befektetőt, aki nem 
felel meg az adott Részalap Elfogadható Befektetői definíciójának a vonatkozó Tájékoztató 
szerint (ha van ilyen), (ii) minden amerikai egyesült államokbeli személyt (iii) minden olyan 
személyt, aki a kéréstől számított egy naptári hónapon belül nem bocsátotta rendelkezésre 
az Alapkezelő és/vagy a Társaság/Alap által igényelt információkat vagy nyilatkozatot. 
 
Ha a Társaság/Alapkezelő igazgatótanácsának bármikor tudomására jut, hogy a 
Részvények/Befektetési jegyek tényleges tulajdonosa önmagában vagy másokkal együtt, 
közvetlenül vagy közvetve Kizárt személynek minősül, a Társaság/Alapkezelő 
igazgatótanácsa belátása szerint és kötelezettség nélkül, kötelező érvénnyel visszaválthatja 
az érintett Részvényeket/Befektetési jegyeket a Társaság alapító okiratában/az Alap Kezelési 
Szabályzatában meghatározott szabályok szerint, és a visszaváltással a Kizárt személy 
megszűnik e Részvények/Befektetési jegyek tulajdonosának lenni. 
 
A Társaság/Alapkezelő igazgatótanácsa a Társaság bármely Részvényese/az Alap bármely 
Befektetésijegy-tulajdonosa számára előírhatja minden olyan információ biztosítását, melyet 
szükségesnek tart annak megállapításához, hogy a Részvényes/Befektetésijegy-tulajdonos 
Kizárt személy (lesz)-e. 
A Részvényesek/Befektetésijegy-tulajdonosok továbbá kötelesek haladéktalanul értesíteni a 
Társaságot/Alapkezelőt, ha az adott Részvényes/Befektetésijegy-tulajdonos által jegyzett 
Részvények/Befektetési jegyek tényleges tulajdonosa Kizárt személlyé válik vagy fog válni. 
 
A Társaság/Alapkezelő igazgatótanácsának jogában áll saját megítélése szerint elutasítania 
Részvények/Befektetési jegyek átruházását, engedményezését, vagy eladását, amennyiben 
a Társaság/Alapkezelő igazgatótanácsa észszerűen megállapítja, hogy annak 
eredményeképpen a Részvényeket/Befektetési jegyeket akár azonnal, akár a jövőben Kizárt 
személy jegyezné. 
Mindaddig, amíg a kedvezményezett nem biztosította az ügyfélazonosítási (KYC) és 
pénzmosás elleni szabályok által előírt információkat, a Központi Adminisztráció a 
Részvények/Befektetési jegyek bármely átruházását elutasíthatja, mely esetben az 
átruházás nem lép érvénybe. 
 

Luxemburg, 2017. december 12. 

 

 

 

Információ a befektetésijegy-tulajdonosok és részvényesek 

számára 

Információbekérési jog az ügyfélazonosítási (KYC) és a pénzmosás elleni szabályozások alapján 

 

 

 

 
CS Investment Funds 1  

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

CS Investment Funds 2  

R.C.S. Luxembourg B 124.019 

 

CS Investment Funds 4  

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

 

Székhely:  

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

 

(a „Társaságok”) 

 

– ÉS – 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

 

Székhely:  

5, rue Jean Monnet,  

L 2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B 72.925  

 

(az „Alapkezelő") 

 

saját nevében és az alábbi alapok 

érdekében eljárva 

 

CS Investment Funds 11 

Fonds commun de placement 

 

CS Investment Funds 13 

Fonds commun de placement 

 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

 

(az „Alapok”) 
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Luxemburg, 2017. december 12. 

 

A Társaságok / az Alapkezelő 

 


