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ενεργούσα στο όνομά της και για
λογαριασμό της

CS Investment Funds 11
Fonds commun de placement
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου CS
Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund (για τους
σκοπούς του παρόντος, το «Υπο-Κεφάλαιο») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Διαχείρισης αποφάσισε να προβεί σε τροποποίηση του Επενδυτικού Στόχου και της
Πολιτικής του Υπο-κεφαλαίου ως εξής:

Προηγούμενος
Επενδυτικός στόχος και πολιτική

Νέος
Επενδυτικός στόχος και πολιτική

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού
αυτού του Υπο-Κεφαλαίου επενδύονται σε
κορυφαίες εταιρείες που εδρεύουν στην
Ιταλία ή που διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους
εκεί και χαρακτηρίζονται από υψηλή
κερδοφορία, εύρωστη οικονομική δομή και
επιτυχημένη διαχείριση.
Επίσης, αυτό Υπο-κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει έως και το ένα τρίτο του
ενεργητικού του σε άλλες μετοχές και
μετοχικούς τίτλους, σύμφωνα με τους
επενδυτικούς περιορισμούς που ορίζονται
στο Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού
αυτού του Υπο-Κεφαλαίου επενδύονται σε
εταιρείες που εδρεύουν στην Ιταλία ή που
διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους εκεί
και χαρακτηρίζονται από υψηλή κερδοφορία,
εύρωστη οικονομική δομή και επιτυχημένη
διαχείριση.
Επίσης, αυτό Υπο-κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει έως και το ένα τρίτο του
ενεργητικού του σε άλλες μετοχές και
μετοχικούς τίτλους, σύμφωνα με τους
επενδυτικούς περιορισμούς που ορίζονται
στο Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».

Οι εν λόγω μεταβολές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μερίδια του Υπο-Κεφαλαίου
συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες επενδύσεις που κατέχει σε κάποιο μακροπρόθεσμο
πρόγραμμα ατομικής αποταμίευσης [Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR)]
σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο για τον προϋπολογισμό του 2017 (Νόμος 232 της 11ης
Δεκεμβρίου 2016). Το Υπο-κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 70% του χαρτοφυλακίου
σε χρηματοπιστωτικά μέσα (μετοχές και μέσα χρηματαγοράς), ανεξαρτήτως του αν
υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης, που εκδίδονται από ή συνάπτονται με εταιρείες οι οποίες δεν
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, εδρεύουν στην Ιταλία ή σε κράτος μέλος της
ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Ιταλία. Τουλάχιστον το 21% του
χαρτοφυλακίου του Υπο-Κεφαλαίου θα περιλαμβάνει εταιρείες οι οποίες δεν
συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη FTSE MIB ή οποιουσδήποτε αντίστοιχους δείκτες. Το
Υπο-Κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύει άνω του 10% του χαρτοφυλακίου σε
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από ή συνάπτονται με την ίδια εταιρεία ή σε
εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή σε καταθέσεις σε μετρητά. Το Υπο-Κεφάλαιο δεν
μπορεί να επενδύει σε χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες δεν
εδρεύουν σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς ανταλλαγής
πληροφοριών με την Ιταλία
Οι μεριδιούχοι που δεν συμφωνούν με αυτές τις μεταβολές μπορούν να εξαγοράσουν τα
μερίδιά τους στο Υπο-Κεφάλαιο χωρίς επιβάρυνση έως τις 25 Αυγούστου 2017. Οι
προαναφερόμενες μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας.
Οι μεριδιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, μόλις τεθούν σε ισχύ οι προαναφερόμενες
μεταβολές, το νέο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το έγγραφο βασικών
πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και οι κανονισμοί διαχείρισης θα διατίθενται από
την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου.
Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται + www.credit-suisse.com.
Λουξεμβούργο, 25 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Credit Suisse Fund Management S.A.,
για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
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