Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση των Μετόχων
Ανακοίνωση συγχώνευσης
CS Investment Funds 2
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του
Λουξεμβούργου
5, rue Jean Monnet
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Luxembourg B 124 019

Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μετόχους του Credit Suisse (Lux) Global Emerging
Market Brands Equity Fund, ενός υπο-κεφαλαίου της CS Investment Funds 4, (το
«Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και στους μετόχους του Credit Suisse (Lux) Global
Prestige Equity Fund, ενός υπο-κεφαλαίου της CS Investment Funds 2, (το
«Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο») ότι τα διοικητικά συμβούλια των Εταιρειών αποφάσισαν
τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου με το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο,
σύμφωνα με το άρθρο 1(20)(α) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010
(η «Συγχώνευση»).

CS Investment Funds 4

I. Είδος συγχώνευσης

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του
Λουξεμβούργου

Σύμφωνα με το νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων και τις τροποποιήσεις αυτού (ο «Νόμος του 2010»), καθώς και το άρθρο 26
του καταστατικού της CS Investment Funds 4 και το άρθρο 26 του καταστατικού της CS
Investment Funds 2, το διοικητικό συμβούλιο κάθε Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει
στη συγχώνευση.

5, rue Jean Monnet
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Luxembourg B 134 528
(από κοινού, οι «Εταιρείες»)

Αντίστοιχα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού του
Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου, το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα εκδώσει μετοχές
χωρίς χρέωση και οι μέτοχοι που κατέχουν επί του παρόντος μετοχές στο
Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο θα λάβουν μετοχές στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο.
Το ενεργητικό και το παθητικό του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου θα μεταβιβαστεί στο
Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο κατά τις 28 Αυγούστου 2017 (η «Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος»).
II. Σκεπτικό συγχώνευσης
Η συγχώνευση πραγματοποιείται με στόχο να βελτιστοποιηθεί η υφιστάμενη σειρά
προϊόντων της Credit Suisse και θα αυξήσει τη βάση ενεργητικού του Απορροφώντος
Υπο-Κεφαλαίου διασφαλίζοντας ότι το ενεργητικό του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου
υπόκειται σε αποδοτικότερη διαχείριση, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής
απόδοσης δύο σχετικά παρόμοιων προϊόντων.
III. Επιπτώσεις για τους μετόχους του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και
τους μετόχους του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου
Οι μέτοχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου θα λάβουν μετοχές της αντίστοιχης
κατηγορίας μετοχών του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου, όπως παρουσιάζεται στον
πίνακα πιο κάτω.
Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του
Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου θα αναδιαρθρωθεί με στόχο την ευθυγράμμιση του
χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου με το χαρτοφυλάκιο του
Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου που αναφέρεται αναλυτικότερα πιο κάτω. Οι επενδυτές
στο Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το κόστος συναλλαγών
σε σχέση με την εν λόγω αναδιάρθρωση θα επιβαρύνει το Απορροφώμενο ΥποΚεφάλαιο. Η ευθυγράμμιση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου με
το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα διασφαλίσει ότι οι επενδυτές θα εξακολουθήσουν να
επενδύουν πλήρως σε μετοχές και παρόμοια μέσα και ότι οι επενδυτικοί στόχοι και
αρχές / στρατηγικές του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος ΥποΚεφαλαίου που περιγράφονται πιο κάτω θα μπορούν να συγκριθούν και να έχουν ως
αποτέλεσμα συγκρίσιμες θέσεις στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το
κλείσιμο του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου για εξαγορές. Η προαναφερθείσα
αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος
1
του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου για εξαγορές, όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και
της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος.

Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity
Fund
Κατηγορία
μετοχών

B USD
BH EUR
BH GBP
BH CHF
EB USD
IB USD
IBH EUR
UB USD
UBH EUR
UBH CHF

ISIN

LU0522191
245
LU0522192
136
LU0554857
044
LU0522192
300
LU0522191
674
LU0522191
757
LU0522192
482
LU1144421
432
LU1144421
606
LU1144421
515

Μέγιστη
αναπροσαρ
μογή της
Καθαρής
Αξίας
Ενεργητικού

Μέγιστη
αμοιβή
διαχείρισης
(ετησίως)

Τρέχουσες
χρεώσεις

Συνθετικός
δείκτης
κινδύνου
και
ανταμοιβής

Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund

Ελάχιστη
συμμετοχή

Μέγιστη
προμήθεια
διάθεσης

δ/ι

5,00%

1,92%

2,37%

6

B USD

δ/ι

5,00%

1,92%

2,32%

6

B EUR

δ/ι

5,00%

1,92%

2,32%

6

B EUR

δ/ι

5,00%

1,92%

2,32%

6

BH CHF

δ/ι

3,00%

0,70%

0,23%

6

EB EUR

Κατηγορία
μετοχών

2,00%
500.000

3,00%

0,70%

1,06%

6

IB EUR

500.000

3,00%

0,70%

1,13%

6

IB EUR

δ/ι

5,00%

1,50%

1,60%

6

UB EUR

δ/ι

5,00%

1,50%

1,66%

6

UB EUR

δ/ι

5,00%

1,50%

1,59%

6

UBH CHF

ISIN

LU11938610
17
LU11938609
85
LU11938609
85
LU11938611
08
LU11938614
47
LU11938617
93
LU11938617
93
LU11985644
26
LU11985644
26
LU11985646
99

Μέγιστη
αναπροσαρ
μογή της
Καθαρής
Αξίας
Ενεργητικού

Μέγιστη
αμοιβή
διαχείρισης
(ετησίως)

Τρέχουσες
χρεώσεις

Συνθετικός
δείκτης
κινδύνου και
ανταμοιβής

5,00%

1,92%

2,20%

5

δ/ι

5,00%

1,92%

2,20%

5

δ/ι

5,00%

1,92%

2,20%

5

δ/ι

5,00%

1,92%

2,20%

5

δ/ι

3,00%

0,90%

1,15%

5

Ελάχιστη
συμμετοχή

Μέγιστη
προμήθεια
διάθεσης

δ/ι

2,00%
500.000

3,00%

0,90%

1,18%

5

500.000

3,00%

0,90%

1,18%

5

δ/ι

5,00%

1,50%

1,45%

5

δ/ι

5,00%

1,50%

1,45%

5

δ/ι

5,00%

1,50%

1,45%

5

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των επενδυτικών στόχων και αρχών του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου:
Επενδυτικοί στόχοι, αρχές και στρατηγική
Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity
Fund
Επενδυτικός στόχος
Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου με
παράλληλη διατήρηση της επαρκούς διασποράς κινδύνου, επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο
μετοχικών τίτλων που εκδίδονται κυρίως από εταιρείες παροχής καταναλωτικών αγαθών ή
υπηρεσιών σε καταναλωτές των παγκόσμιων αναδυόμενων αγορών. Το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί
επίσης να στοχεύει στην απόκτηση έκθεσης σε άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται
συνήθως από διαχειριζόμενα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης.

Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund
Επενδυτικός στόχος
Στόχος του Υπο-Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης σε δολάρια
ΗΠΑ (Νόμισμα Αναφοράς) έχοντας λάβει δεόντως υπόψη την αρχή της διασποράς κινδύνου,
την ασφάλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου και τη ρευστότητα του επενδεδυμένου
ενεργητικού.
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Επενδυτικές αρχές
Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, το ενεργητικό του Υπο-Κεφαλαίου επενδύεται κατά
κύριο λόγο σε μετοχές και παρόμοια μέσα (συμπεριλαμβανομένων των ADR και GDR)
εκδιδόμενα από εταιρείες που είναι εγκατεστημένες ή εδρεύουν ή διεξάγουν τον κύριο όγκο
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε αναδυόμενες χώρες ανά την υφήλιο, καθώς και
από εταιρείες που έχουν κατά κύριο λόγο συμμετοχή στις εν λόγω εταιρείες και κατά κύριο
λόγο παράγουν και παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε καταναλωτές που κατοικούν στις
αναδυόμενες αγορές.
Κατανομή ενεργητικού
Το Υπο-Κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 67 % του καθαρού ενεργητικού του, άμεσα ή
έμμεσα, σε μετοχές και τίτλους μετοχικού τύπου σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται πιο
πάνω. Tο υπόλοιπο μέρος του χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε
μέσα σταθερού εισοδήματος και επενδυτικά μέσα που παρέχουν έκθεση σε ακίνητα ή
εμπορεύματα, μεταξύ αυτών σε πολύτιμα μέταλλα («εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού») ή
που διακρατούνται σε μορφή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού. Εάν η έκθεση σε
εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού πρόκειται να επιτευχθεί μέσω παραγώγων, αυτό πρέπει
να γίνει με τη χρήση παραγώγων που έχουν ως υποκείμενο στοιχείο τους έναν
χρηματοοικονομικό δείκτη.
Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού μπορούν, στο πλαίσιο των ορίων που προβλέπονται
στο Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί», να επενδύονται σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων
που είναι εισηγμένα ή διαπραγματεύονται σε μια οργανωμένη αγορά, στην επίσημη αγορά
συναλλάγματος ή σε εξαγοράσιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι
η διάρκεια μέχρι τη λήξη δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία
ενεργητικού σε συνδυασμό με τα χρεωστικά μέσα που παράγουν εισόδημα από τόκους κατά
την έννοια της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το
25 % του Υπο-Κεφαλαίου.
Επενδυτικά μέσα
Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί, σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες επενδυτικές αρχές, να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα μέσα που
αναφέρονται στην ενότητα 1 του Κεφαλαίου 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί», ανεξαρτήτως
νομίσματος αλλά σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου και τα μέσα αυτά ενδέχεται να
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής: Μετοχές ή τίτλους μετοχικού τύπου: τουλάχιστον το 67 %
του καθαρού ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου. Ομόλογα, γραμμάτια, παρόμοιους τίτλους
εισοδήματος με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως μετατρέψιμα ομόλογα, μετατρέψιμα
γραμμάτια, ομόλογα με τίτλους επιλογής και τίτλους επιλογής επί τίτλων, καθώς και τίτλους
επιλογής εκδοτών του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού και του οιονεί ιδιωτικού τομέα που έχουν
την έδρα τους σε μια χώρα που είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)): σε ποσοστό έως 33 % του καθαρού ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου.

Επενδυτικές αρχές
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου είναι επενδεδυμένα παγκοσμίως
σε εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες πολυτελείας και γοήτρου.
Επιπλέον, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που αποκομίζουν το μεγαλύτερο
μέρος των κερδών τους χρηματοδοτώντας τις πιο πάνω δραστηριότητες. Επίσης, το ΥποΚεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές κατά τα οριζόμενα πιο κάτω στην
ενότητα «Πληροφορίες για τους κινδύνους».
Για λόγους αντιστάθμισης των κινδύνων και προς το συμφέρον της αποδοτικής διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου, οι προαναφερθείσες επενδύσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω
παραγώγων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6
«Επενδυτικοί Περιορισμοί».
Επιπρόσθετα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ποσοστό έως 15% του καθαρού
ενεργητικού του σε δομημένα προϊόντα (πιστοποιητικά, ομόλογα) επί μετοχών, τίτλων
μετοχικού τύπου, καλαθιών μετοχών και δεικτών μετοχών 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). 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.
Επιπλέον, για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών κινδύνων και τη συσχέτιση του
ενεργητικού του με ένα ή περισσότερα άλλα νομίσματα, το Υπο-Κεφάλαιο μπορεί να
συμμετέχει σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και άλλα παράγωγα συναλλάγματος
σύμφωνα με την ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».
Οι δείκτες στους οποίους βασίζονται τα εν λόγω παράγωγα θα επιλέγονται σύμφωνα με το
Άρθρο 9 του Μεγάλου Δουκικού Διατάγματος της 8ης Φεβρουαρίου 2008.
Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που διακρατεί αυτό το Υπο-Κεφάλαιο με τη μορφή
καταθέσεων όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων, μαζί με τα χρεωστικά μέσα που παράγουν
εισόδημα από τόκους κατά την έννοια της οδηγίας 2003/48/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν οι ίδιοι σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις και μέσα
διαχείρισης διαθεσίμων δεν θα υπερβαίνουν το 25 % του καθαρού ενεργητικού του ΥποΚεφαλαίου.
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Το Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο και το Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο έχουν τους
ίδιους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας διαχείρισης, του
αποθετηρίου, του κεντρικού φορέα διοίκησης και του ελεγκτή.
Οι αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο διαφέρουν
μερικές φορές από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών του Απορροφώμενου ΥποΚεφαλαίου αναφορικά με (i) τις ισχύουσες αμοιβές, (ii) τον συνθετικό δείκτη
κινδύνου και ανταμοιβής, (iii) το νόμισμα αναφοράς και (iv) την πολιτική
αντιστάθμισης κινδύνων όπως αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα. Επιπλέον, η
έκδοση μετοχών μετά τη συγχώνευση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της
συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου.
Περαιτέρω, το λογιστικό έτος της CS Investment Funds 4 λήγει στις 30 Νοεμβρίου
κάθε έτους ενώ το λογιστικό έτος της CS Investment Funds 2 λήγει στις 31 Μαΐου
κάθε έτους.
Δεν θα γίνονται δεκτές περαιτέρω συμμετοχές στο Απορροφώμενο Υπο-κεφάλαιο
από τις 21 Ιουλίου 2017, 3 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Ωστόσο, οι μέτοχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος
Υπο-Κεφαλαίου που δεν συμφωνούν με τη συγχώνευση μπορούν να υποβάλουν
αίτηση εξαγοράς του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους χωρίς καμία χρέωση
πέραν των χρεώσεων για το κόστος αποεπένδυσης. Οι εν λόγω εξαγορές θα
πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια ενός μηνός από την
ημερομηνία του παρόντος δημοσιεύματος, δηλαδή από τις 21 Ιουλίου 2017 και
έως τις 21 Αυγούστου 2017, 3 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Εναλλακτικά, οι μέτοχοι του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για μετατροπή των μετοχών τους σε μετοχές άλλων υποκεφαλαίων της αντίστοιχης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας για
τη μετατροπή μετοχών του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου.
Οι συμμετοχές και εξαγορές στο Απορροφών Υπο-Κεφάλαιο θα
ανασταλούν από 21 Αυγούστου 2017 έως και 25 Αυγούστου 2017. Σε
περίπτωση που θα απαιτηθεί αναστολή σε άλλη ημερομηνία ή/και
παράταση αναστολής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι μέτοχοι θα
ενημερωθούν αναλόγως.
Η τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού του Απορροφώμενου ΥποΚεφαλαίου θα υπολογιστεί στις 28 Αυγούστου 2017.
Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, οι μέτοχοι του Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξαγορά θα λάβουν έναν αριθμό
νέων μετοχών (κατά τα ισχύοντα) στην αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών του
Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου βάσει της σχέσης ανταλλαγής που αναφέρεται πιο
κάτω (οι «Νέες Μετοχές») και δεν θα επιβαρυνθούν με καμία χρέωση συμμετοχής
σε σχέση με αυτές. Οι μέτοχοι μπορούν να συναλλάσσονται με τις Νέες Μετοχές
τους προτού λάβουν την επιβεβαίωση για την κατανομή αυτών.
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 και άλλων διοικητικών εξόδων.
Οι μέτοχοι 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.
IV. Κριτήρια που εφαρμόζονται για την αποτίμηση ενεργητικού και
παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής
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Το ενεργητικό του Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος ΥποΚεφαλαίου θα αποτιμάται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο
καταστατικό και στα τρέχοντα ενημερωτικά δελτία των Εταιρειών.
V. Μέθοδος υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής
Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθούν στους μετόχους του Απορροφώμενου
Υπο-Κεφαλαίου θα προσδιορίζεται βάσει της σχέσης ανταλλαγής που αντιστοιχεί
στην αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού των αντίστοιχων κατηγοριών μετοχών του
Απορροφώμενου Υπο-Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Υπο-Κεφαλαίου,
υπολογιζόμενη σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο κάθε Εταιρείας και ελεγμένη
από τους Ελεγκτές των Εταιρειών κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.
Η σχέση ανταλλαγής θα υπολογιστεί στις 28 Αυγούστου 2017 βάσει της καθαρής
αξίας ενεργητικού που θα υπολογιστεί στις 25 Αυγούστου 2017.
VI. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους μετόχους
Οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη
συγχώνευση από την έδρα των Εταιρειών στη διεύθυνση 5 rue Jean Monnet, L2180 Λουξεμβούργο.
Μόλις είναι διαθέσιμο, ένα αντίγραφο των κοινών όρων της συγχώνευσης που
έχουν εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια των Εταιρειών σε σχέση με τη
συγχώνευση και της δήλωσης του Ελεγκτή σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της συγχώνευσης θα παρέχεται, χωρίς χρέωση, από την έδρα των
Εταιρειών.
Οι τελευταίες εκδόσεις των ενημερωτικών δελτίων, των εγγράφων με τις βασικές
πληροφορίες για τους επενδυτές, του καταστατικού και της τελευταίας ετήσιας και
εξαμηνιαίας έκθεσης των Εταιρειών θα λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
αντίστοιχων ενημερωτικών δελτίων από την έδρα των Εταιρειών ή το Διαδίκτυο στη
διεύθυνση www.credit-suisse.com.

Τα διοικητικά συμβούλια των Εταιρειών
Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017
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