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Luxembourg, 2017. augusztus 25. 

 

 

Információ a Befektetésijegy-

tulajdonosoknak 

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

 

 

 

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 a 

CS Investment Funds 11 
Fonds commun de placement 

 

(az „Alap”) érdekében eljárva 

 

 Ezúton értesítjük a CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity 

Fund (a jelen pont alkalmazásában a „Részalap”) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy 
az Alapkezelő Igazgatósága a következőképpen döntött a Részalap befektetési céljának 
és politikájának módosításáról:  

 

Régi  

Befektetési célok és befektetési 

politika 

Új  

Befektetési célok és befektetési 

politika 

A Részalap eszközeinek legalább kétharmadát 

olyan, vezető szerepet betöltő vállalatokba 
fektetjük be, amelyek székhelye 
Olaszországban található vagy üzleti 

tevékenységeik túlnyomó részét ott végzik, és 
amelyekre nagy jövedelmezőség, szilárd 
pénzügyi struktúra és sikeres vezetés 

jellemző. 
Ez a Részalap továbbá eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát fektetheti be más részvényekbe 

és részvényjellegű értékpapírokba, a 
„Befektetési korlátozások” című 6. fejezetben 
meghatározott befektetési korlátozások 

betartásával. 

A Részalap eszközeinek legalább kétharmadát 

olyan vállalatokba fektetjük be, amelyek 
székhelye Olaszországban található vagy üzleti 
tevékenységeik túlnyomó részét ott végzik, és 

amelyekre nagy jövedelmezőség, szilárd 
pénzügyi struktúra és sikeres vezetés 
jellemző. 

Ez a Részalap továbbá eszközeinek legfeljebb 
egyharmadát fektetheti be más részvényekbe 
és részvényjellegű értékpapírokba, a 

„Befektetési korlátozások” című 6. fejezetben 
meghatározott befektetési korlátozások 
betartásával. 

 

Ezek a változtatások azért történtek, hogy a Részalap befektetési jegyei bekerüljenek a 

2017. évre vonatkozó olasz költségvetési törvény (a 2016. december 11-i 232. sz. 

törvény) szerinti „Piano Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR) keretében 
választható befektetések körébe. A Részalap a portfólió legalább 70%-át pénzügyi 

eszközökbe (részvényekbe és pénzpiaci eszközökbe) fekteti be, akár szabályozott piacon 

vagy multilaterális kereskedési platformon forgalmazzák azokat, akár nem, amelyek 

kibocsátói vagy ügyleti partnerei nem foglalkoznak ingatlanüzlettel, olaszországi, illetve 

EU- vagy EGT-tagállambeli illetőségűek, és rendelkeznek állandó telephellyel 

Olaszországban. A Részalap portfóliójának legalább 21%-ban olyan társaságokat kell 

tartalmaznia, amelyek nem szerepelnek a FTSE MIB indexben vagy más, azzal 
egyenértékű indexben. A Részalap portfóliójának legfeljebb 10%-át fektetheti be 

készpénzletétekbe vagy olyan pénzügyi eszközökbe, ahol a kibocsátó vagy az ügyleti 

partner ugyanaz a társaság vagy ugyanazon csoporthoz tartozó társaságok. A Részalap 
nem fektethet be olyan társaságok által kibocsátott pénzügyi eszközökbe, amelyek 
olyan országbeli illetőségűek, amelyek nem tesznek lehetővé megfelelő 

információcserét Olaszországgal. 

 

Azok a Befektetésijegy-tulajdonosok, akik nem értenek egyet ezekkel a 
változtatásokkal, 2017. szeptember 25-éig költségmentesen visszaválthatják 

befektetési jegyeiket. A fenti változások 2017. szeptember 26-án lépnek életbe. 

 
A Befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy amint a fenti változások 
érvénybe lépnek, az Alap új tájékoztatója, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó 

dokumentum, valamint a kezelési szabályzatok a tájékoztató rendelkezéseinek 
megfelelően az Alapkezelő székhelyén szerezhetők be. A dokumentumok továbbá a 

www.credit-suisse.com címen is elérhetők. 

 
Luxembourg, 2017. augusztus 25. 

 
A Credit Suisse Fund Management S.A. igazgatósága, 
az Alap érdekében eljárva 

 

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

