Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους
CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.

Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του CS Investment Funds
11 – Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund (θα
αναφέρεται για τους σκοπούς του παρόντος ως το «Υπο-Κεφάλαιο») ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε να εφαρμόσει μια
σειρά από εταιρικές δράσεις με απώτερο στόχο την εκκαθάριση του ΥποΚεφαλαίου, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Έδρα: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Luxembourg B 72 925
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

Ως πρώτο βήμα, το Υπο-Κεφάλαιο θα μετατραπεί σε τροφοδοτικό αμοιβαίο
κεφάλαιο και, επομένως, θα επενδύσει μέσω συμμετοχής σε είδος τουλάχιστον
το 85 % του συνολικού ενεργητικού του στο Credit Suisse (Lux) Global
Dividend Plus Equity Fund, ένα υπο-κεφάλαιο της CS Investment Funds 2 (το
«Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος»).

ενεργούσα στο όνομά της και για
λογαριασμό της

CS Investment Funds 11
Fonds commun de placement

Ως δεύτερο βήμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, το ΥποΚεφάλαιο θα εκκαθαριστεί σε είδος. Ως απόρροια αυτής της εκκαθάρισης, οι
μεριδιούχοι του Υπο-Κεφαλαίου θα λάβουν μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Στόχος και θα γίνουν μέτοχοι αυτού.

(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

1. Μεταβολή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του
Υπο-Κεφαλαίου
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε να τροποποιήσει
τον Επενδυτικό Στόχο και την Επενδυτική Πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου. Σύμφωνα
με αυτές τις μεταβολές, το Υπο-Κεφάλαιο θα επιδιώξει μια στρατηγική κύριουτροφοδοτικού επενδύοντας τουλάχιστον το 85% του συνολικού ενεργητικού του
στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος είναι ένα υπο-κεφάλαιο της CS Investment
Funds 2, ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες με τη νομική
μορφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (société d’investissement à
capital variable ή ΕΕΜΚ), κατά το Μέρος Ι του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η CS Investment Funds 2 υπόκεινται αμφότερα στη
διαχείριση της Credit Suisse Fund Management S.A. και έχουν ορίσει την Credit
Suisse (Luxembourg) S.A. ως αποθετήριό τους και την Credit Suisse Fund
Services (Luxembourg) S.A. ως υπεύθυνη για την κεντρική διοίκησή τους.
Ο τροποποιημένος επενδυτικός στόχος και οι αρχές του Υπο-Κεφαλαίου καθώς
και ο επενδυτικός στόχος και οι αρχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στόχος
διατυπώνονται ως εξής:
Επενδυτικός στόχος του Υπο-Κεφαλαίου και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Στόχος
Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος είναι η επίτευξη
της υψηλότερης δυνατής απόδοσης έχοντας λάβει δεόντως υπόψη την αρχή της
διασποράς κινδύνου, την ασφάλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου και τη
ρευστότητα του επενδεδυμένου ενεργητικού.
Επενδυτική πολιτική του Υπο-Κεφαλαίου
Προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του, το Υπο-Κεφάλαιο εφαρμόζει
μια στρατηγική κύριου-τροφοδοτικού. Τουλάχιστον το 85 % του συνολικού
ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου θα επενδυθεί στο Credit Suisse (Lux) Global
Dividend Plus Equity Fund, ένα υπο-κεφάλαιο της CS Investment Funds 2 (το
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«Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος»).

Η CS Investment Funds 2 είναι ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες με τη νομική μορφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
(société d’investissement à capital variable ή ΕΕΜΚ), κατά το Μέρος Ι του Νόμου
της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Η εν λόγω εταιρεία έχει ορίσει την Credit Suisse Fund Management S.A. ως
εταιρεία διαχείρισής της.
Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί έως 15% του συνολικού καθαρού
ενεργητικού του σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού με τη μορφή καταθέσεων
όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων σε πρώτης κατηγορίας χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων που δε χαρακτηρίζονται ως κινητές
αξίες και έχουν διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες μέχρι τη λήξη τους, σε
οποιοδήποτε μετατρέψιμο νόμισμα.
Επενδυτικές αρχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος
επενδύονται σε μετοχές και άλλους τίτλους και δικαιώματα μετοχικού τύπου (ADR,
GDR, πιστοποιητικά συμμετοχής στα κέρδη, πιστοποιητικά συμμετοχής,
πιστοποιητικά δικαιώματος σε μέρισμα κ.τ.λ.) εταιρειών παγκοσμίως. Το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Στόχος μπορεί επίσης να επενδύει σε αναδυόμενες χώρες και
αναπτυσσόμενες αγορές.
Προς το συμφέρον της αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Στόχος μπορεί επίσης να επενδύει μέσω παραγώγων, υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των ορίων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6
«Επενδυτικοί Περιορισμοί». Περαιτέρω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος μπορεί να
κάνει μεγαλύτερη χρήση των συναλλαγών παραγώγων που αναφέρονται πιο κάτω
με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης χαρτοφυλακίου:
α) αγοραπωλησία δικαιωμάτων πώλησης και αγοράς επί μετοχών και μετοχικών
δεικτών,
β) αγοραπωλησία ΣΜΕ επί μετοχών, μετοχικών δεικτών και δεικτών μερισμάτων
καθώς και επί των μερισματικών αποδόσεων μετοχών και μετοχικών δεικτών.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος μπορεί να συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται σε ένα χρηματιστήριο ή άλλη
οργανωμένη αγορά ανοικτή στο κοινό που εδρεύει σε χώρα μέλος του ΟΟΣΑ.
Οι δείκτες στους οποίους βασίζονται τα εν λόγω παράγωγα θα επιλέγονται
σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Μεγάλου Δουκικού Διατάγματος της 8ης Φεβρουαρίου
2008.
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί», τα παράγωγα μπορούν να
χρησιμοποιούνται και για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων.
Για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων και προς το συμφέρον της αποδοτικής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος μπορεί να συνάπτει και
προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και λοιπά νομισματικά παράγωγα
σύμφωνα με την ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί». Η υποκείμενη
αξία των συνολικών παραγώγων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100 % της Καθαρής
Αξίας Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος.
Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που διακρατεί αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Στόχος με τη μορφή καταθέσεων όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων, μαζί με
τα χρεωστικά μέσα που παράγουν εισόδημα από τόκους και τους ΟΣΕΚΑ που
επενδύουν τα ίδια σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις και μέσα
διαχείρισης διαθεσίμων δεν θα υπερβαίνουν το 15 % του καθαρού ενεργητικού του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος.
Επιπρόσθετα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος μπορεί να επενδύει σε ποσοστό έως
30 % του καθαρού ενεργητικού του σε δομημένα προϊόντα επί μετοχών, καλαθιών
μετοχών και δεικτών μετοχών (πιστοποιητικά), δεικτών μεταβλητότητας μετοχών,
δεικτών μερισμάτων και μερισματικών αποδόσεων μετοχών και μετοχικών δεικτών
που είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και εκδίδονται από τράπεζες πρώτης
κατηγορίας (ή από εκδότες που προσφέρουν προστασία στον επενδυτή αντίστοιχη
με εκείνη που προσφέρεται από τράπεζες πρώτης κατηγορίας).
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Αυτά τα δομημένα προϊόντα πρέπει να θεωρούνται κινητές αξίες σύμφωνα με το
Άρθρο 41 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010. Τα εν λόγω δομημένα προϊόντα
πρέπει να αποτιμούνται τακτικά και με διαφανείς μεθόδους βάσει ανεξάρτητων
πηγών. Τα δομημένα προϊόντα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε
αποτέλεσμα μόχλευσης. Πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τη
διασπορά κινδύνων, τα καλάθια μετοχών και οι δείκτες μετοχών πρέπει να είναι
επαρκώς διαφοροποιημένοι.
Τα μερίδια του Υπο-Κεφαλαίου θα επενδύονται στις εξής Κατηγορίες Μετοχών του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος:
Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 11
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Κατηγορία ISIN
(Νόμισμα)

Μέγιστη
αμοιβή
διαχείρισης
(ετησίως)

Τρέχουσα
χρέωση
(σύμφωνα με το
KIID)

Συνθετικός
δείκτης
κινδύνου και
ανταμοιβής

Αμοιβή
απόδοσης

B USD

LU0055732977

1,92%

1,53%

5

δ/ι

BH EUR

LU0145374574

1,92%

1,53%

5

δ/ι

DB USD

LU0145384292

δ/ι

0,09%

5

δ/ι

EB USD

LU0492887780

0,70%

0,75%

5

δ/ι

IB USD

LU0108804591

0,70%

0,97%

5

δ/ι

UB USD

LU1144402564

1,50%

1,22%

5

δ/ι

Συνθετικός
δείκτης
κινδύνου και
ανταμοιβής

Αμοιβή
απόδοσης

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος
CS Investment Funds 2
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Κατηγορία ISIN
μετοχών
(Νόμισμα)

Μέγιστη
αμοιβή
διαχείρισης
(ετησίως)

B USD

LU0439730457

1,92%

1,92%

5

δ/ι

AH EUR

LU1594283548

1,92%

1,92%

5

δ/ι

DB USD

LU0439730705

δ/ι

0,10%

5

δ/ι

EB USD

LU0445928608

0,70%

0,78%

5

δ/ι

IB USD

LU0439730887

0,70%

1,00%

5

δ/ι

UB USD

LU1144417679

1,50%

1,28%

5

δ/ι

Τρέχουσα
χρέωση
(σύμφωνα με το
KIID)*

* Το ποσό της τρέχουσας χρέωσης βασίζεται στα έξοδα κατ’εκτίμηση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος ενδείκνυται για επενδυτές που θα ήθελαν να
συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς μετοχών. Οι
εταιρείες επιλέγονται ανεξαρτήτως της κεφαλαιοποίησης αγοράς τους (πολύ
μικρής, μικρής, μεσαίας ή μεγάλης κεφαλαιοποίησης) ή της σχέσης τους με μια
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή κλάδο. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε
συγκέντρωση με γεωγραφικούς ή/και κλαδικούς όρους. Καθώς οι επενδύσεις
εστιάζουν σε μετοχές, των οποίων η αξία ενδέχεται να διακυμαίνεται σε μεγάλο
βαθμό, οι επενδυτές πρέπει να έχουν μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο
επενδυτικό ορίζοντα.
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Οι μεριδιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η αναφερόμενη αμοιβή διαχείρισης και οι
τρέχουσες χρεώσεις του Υπο-Κεφαλαίου αντικατοπτρίζουν την κατάσταση πριν από
την εγγραφή για συμμετοχή σε είδος. Καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δομής
κύριου-τροφοδοτικού, δε θα χρεώνεται καμία αμοιβή διαχείρισης στο επίπεδο του
Υπο-Κεφαλαίου πλέον της αμοιβής διαχείρισης που χρεώνεται το επίπεδο του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος. Επίσης, ούτε το Υπο-Κεφάλαιο ούτε το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Στόχος χρεώνουν αμοιβή απόδοσης.
Η PricewaterhouseCoopers, Société coopérative με έδρα στη διεύθυνση 2, rue
Gerhard Mercator, L-2182 Λουξεμβούργο έχει οριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης
η οποία ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως
ανεξάρτητος ελεγκτής, υπεύθυνος για τη σύνταξη γνώμης σχετικά με την εγγραφή
για συμμετοχή σε είδος και τον αριθμό των μεριδίων που εκδίδονται ως
αντάλλαγμα για την εν λόγω συμμετοχή.
Η εποπτική επιτροπή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο Λουξεμβούργο, η
Commission de Surveillance du Secteur Financier ή CSSF, έχει εγκρίνει την
επένδυση του Υπο-Κεφαλαίου στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος.
Οι τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο θα τεθούν σε ισχύ από τις 24
Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία αυτή, το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει σχεδόν
αποκλειστικά σε μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος.
Οι μεριδιούχοι που δε συμφωνούν με αυτές τις τροποποιήσεις μπορούν να
εξαγοράζουν τα μερίδιά τους στο Υπο-Κεφάλαιο χωρίς χρέωση έως τις 16
Αυγούστου 2017.
Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μετά τη λήξη της προαναφερθείσας
περιόδου εξαγοράς, η συχνότητα αποτίμησης του Υπο-Κεφαλαίου θα μεταβληθεί
από ημερήσια σε δύο φορές τον μήνα. Από τις 17 Αυγούστου 2017, η καθαρή αξία
ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου θα υπολογίζεται κατά την 16η και την τελευταία
ημέρα κάθε μήνα (καθεμία από τις εν λόγω ημέρες θα είναι μια «Ημέρα
Αποτίμησης»). Οι εντολές συμμετοχής, εξαγοράς και μετατροπής που
υποβάλλονται μετά τις 16 Αυγούστου 2017 θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο κατά
την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι
ενόψει της επικείμενης εκκαθάρισης σε είδος του Υπο-Κεφαλαίου, ενδέχεται να
μην υπάρξει άλλη Ημέρα Αποτίμησης μετά τις 16 Αυγούστου 2017.
2. Εκκαθάριση σε είδος του CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux)
USA Growth Opportunities Equity Fund
Η διαδικασία εκκαθάρισης του Υπο-Κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου
2017. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, ένα μεγάλο μέρος του
χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου θα διαπραγματεύεται με στόχο την
ευθυγράμμιση του χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου με το χαρτοφυλάκιο του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος που αναφέρεται πιο πάνω. Οι επενδυτές στο ΥποΚεφάλαιο θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το κόστος συναλλαγών σε σχέση με την
εν λόγω αγοραπωλησία τίτλων θα επιβαρύνει το Υπο-Κεφάλαιο. Η ευθυγράμμιση
του χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος θα
διασφαλίσει ότι οι επενδυτές θα εξακολουθούν να επενδύουν πλήρως σε μετοχές
και τίτλους μετοχικού τύπου και, επιπροσθέτως, ότι θα ευθυγραμμίσουν την έκθεσή
τους σε μετοχές με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος σε σύντομο χρονικό διάστημα
μετά το κλείσιμο του Υπο-Κεφαλαίου για εξαγορές.
Καμία περαιτέρω εγγραφή για μερίδια δεν θα γίνεται αποδεκτή στο Υπο-Κεφάλαιο
μετά τη 1.00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την ημερομηνία της παρούσας
ανακοίνωσης, δηλαδή από τις 18 Ιουλίου 2017. Ωστόσο, τα μερίδια μπορούν να
εξαγοράζονται χωρίς χρέωση έως τις 16 Αυγούστου 2017. Στο Υπο-Κεφάλαιο θα
σχηματιστεί πρόβλεψη για όλα τα ανεξόφλητα χρέη και τα χρέη που ίσως
δημιουργηθούν σε σχέση με την εκκαθάριση.
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Η PricewaterhouseCoopers με έδρα στη διεύθυνση 2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Λουξεμβούργο έχει οριστεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως ανεξάρτητος
ελεγκτής, υπεύθυνος για τη σύνταξη γνώμης σχετικά με τα μερίδια του ΥποΚεφαλαίου που θα ακυρωθούν ως απόρροια της εκκαθάρισης του Υπο-Κεφαλαίου.
Τα καθαρά έσοδα από την εκκαθάριση του Υπο-Κεφαλαίου θα διανεμηθούν σε
είδος στους μεριδιούχους στις 24 Αυγούστου 2017.
Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι λογαριασμοί και τα βιβλία του ΥποΚεφαλαίου θα διατηρηθούν από την Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
για μια περίοδο πέντε ετών.
Οποιαδήποτε νομικά έξοδα, έξοδα για συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητικά
έξοδα που συνδέονται με την προπαρασκευή και την ολοκλήρωση των μεταβολών
που αναφέρονται στα σημεία (1) και (2) πιο πάνω θα επιβαρύνουν την Credit Suisse
Fund Management S.A., εκτός από τις αμοιβές των ελεγκτών που θα χρεώνονται
στο Υπο-Κεφάλαιο. Το κόστος συναλλαγών σε σχέση με την αγοραπωλησία τίτλων
θα επιβαρύνει το Υπο-Κεφάλαιο.
Ως απόρροια των μεταβολών που αναφέρονται στα σημεία (1) και (2) πιο πάνω, οι
μεριδιούχοι του Υπο-Κεφαλαίου θα λάβουν μετοχές στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος
και θα γίνουν μέτοχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος από τις 24 Αυγούστου
2017, αποκτώντας κατά συνέπεια δικαιώματα ψήφου σε εκείνο.
Γενικότερα, οι μεριδιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαφορετική νομική μορφή
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές που
προκύπτουν αναφορικά με τη δομή διακυβέρνησης και τις τρέχουσες χρεώσεις
(όπως αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα). Οι μεριδιούχοι θα πρέπει να λάβουν
υπόψη το γεγονός ότι οι μετοχές στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος διαφέρουν μερικές
φορές από τα αντίστοιχα μερίδια του Υπο-Κεφαλαίου αναφορικά με τις ισχύουσες
αμοιβές ή την πολιτική διανομής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος, ανατρέξτε στο
ενημερωτικό δελτίο της CS Investment Funds 2, στο Κεφάλαιο 2 «CS Investment
Funds 2 – Συνοπτική αναφορά των Κατηγοριών Μετοχών» και στο Κεφάλαιο 5
«Επενδύσεις στη CS Investment Funds 2». Οι μεριδιούχοι θα πρέπει να
ενημερώνονται σχετικά με τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις των
προαναφερθεισών μεταβολών στην αντίστοιχη χώρα όπου είναι πολίτες, έχουν την
κατοικία ή τη διαμονή τους.
Επιπρόσθετα, οι μεριδιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο αριθμός των
μετοχών που θα λάβουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος μετά την εκκαθάριση σε
είδος δε θα αντιστοιχεί απαραίτητα στον αριθμό μεριδίων που κατείχαν στο ΥποΚεφάλαιο αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μετοχών που κατείχε στο
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος το Υπο-Κεφάλαιο κατά το χρόνο εκκαθάρισής του.
Μετά την εκκαθάριση, τα μερίδια στο Υπο-Κεφάλαιο δε θα παρέχουν πλέον στους
μεριδιούχους κανένα δικαίωμα στο Υπο-Κεφάλαιο ή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Μετά την προαναφερθείσα εκκαθάριση σε είδος, το Υπο-Κεφάλαιο «CS Investment
Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund» θα πάψει
να υφίσταται.
Οι μεριδιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, μόλις τεθούν σε ισχύ οι ως άνω
μεταβολές, το νέο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η τελευταία
ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση καθώς και οι κανονισμοί διαχείρισης θα
παραλαμβάνονται από την καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης σύμφωνα
με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου. Τα έγγραφα διατίθενται επίσης στον
ιστότοπο www.credit-suisse.com.
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Επίσης, το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος, τα σχετικά
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τελευταία ετήσια και
εξαμηνιαία έκθεση καθώς και το καταστατικό μπορούν επίσης να παραλαμβάνονται
από την Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου.
Τα έγγραφα διατίθενται επίσης στον ιστότοπο www.credit-suisse.com.
Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Credit Suisse Fund Management S.A.,
για λογαριασμό της CS Investment Funds 11

Πληροφορίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα
Οι μεριδιούχοι του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund (το «Υπο-Κεφάλαιο») θα
πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το υπο-κεφάλαιο Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund (το «Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Στόχος») δεν θα καταχωρηθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημόσια πώληση στην Ελλάδα και,
συνεπώς, ο τοπικός φορέας διανομής δεν θα έχει δικαίωμα πώλησης άλλων μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος.
Ωστόσο, ως απόρροια της μεταβίβασης του ενεργητικού, οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους
μετόχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος. Αντιστοίχως, ο τοπικός φορέας διανομής θα εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες
θεματοφύλακα σε σχέση με τις μετοχές και θα συμμορφώνεται με τα καθήκοντα πληροφόρησης σε σχέση με το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο Στόχος, δηλαδή τη δημοσίευση του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου, του KIID και των ετήσιων και εξαμηνιαίων
λογαριασμών.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ
ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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