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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 13 
Fonds commun de placement 

 

(az „Alap”) érdekében eljárva 

 

 Ezúton értesítjük a CS Investment Funds 13 (az „Alap”) befektetésijegy-tulajdonosait 

arról, hogy megtörtént az Alap tájékoztatójának aktualizálása. Ezzel összefüggésben a 

következő változtatásokat végeztük: 

1. Értesítés a Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund (a 

„Részalap”) Befektetésijegy-tulajdonosainak 

Ezúton értesítjük a Részalap Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő a 

Részalap újrapozicionálásáról döntött, aminek következtében az indexkövető 

Részalapból aktívan menedzselt Részalap lesz. Ezért az új befektetési cél és 

befektetési elvek a következők:  

A jelenlegi befektetési cél és 

befektetési politika 

Az új befektetési cél és befektetési 

politika 

A Részalap célja, hogy az árfolyammal 

korrigálva a Bloomberg Commodity Index (a 

továbbiakban: „Referenciaindex”) 

alakulásához igazodó teljesítményt érjen el. 

A Részalap befektetési politikája különféle, a 

Referenciaindexhez hasonló statisztikai 

jellemzőkkel (befektetési hozammal és 

volatilitással) rendelkező származékos 

pénzügyi eszközöket használ annak 

érdekében, hogy minél jobban kövesse a 

Referenciaindex alakulását. Ebben az 

esetben a származékos eszközökkel 

kapcsolatos kötelezettségek folyamatos 

fedezetét bankbetétekkel, pénzpiaci 

eszközökkel vagy 12 hónapot meg nem 

haladó hátralévő lejárati idővel rendelkező 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal 

(„Likvid eszközökkel”) kell biztosítani, és az 

ilyen befektetések legalább 90%-ának 

amerikai dollárban denomináltnak kell 

lennie. 

A Részalap ezért olyan teljes hozamot céloz 

meg, amely a Referenciaindexre épülő 

származékos eszközök teljesítményéből és a 

Likvid eszközökbe való befektetésekkel elért 

kamatból áll. 

A Részalap befektetési célja a tőke lehető 

legnagyobb mértékű növelése az 

alapanyagszektorok piacain végzett 

befektetések révén. A Részalap 

befektetési politikája különféle 

származékos pénzügyi eszközöket 

használ. Ebben az esetben a származékos 

eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek 

folyamatos fedezetét bankbetétekkel, 

pénzpiaci eszközökkel vagy 12 hónapot 

meg nem haladó hátralévő lejárati idővel 

rendelkező hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokkal („Likvid eszközökkel”) kell 

biztosítani, és az ilyen befektetések 

legalább 90%-ának amerikai dollárban 

denomináltnak kell lennie. 

„A Részalap befektetései” szakasz 

jelenlegi szövege 

„A Részalap befektetései” szakasz új 

szövege 

A Referenciaindex lemásolásához a 

Részalap a 2010. december 17-i törvény 

A Részalap a 2010. december 17-i 

törvény 41. cikk (1) bek. g) pontja szerint 
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41. cikk (1) bek. g) pontja szerint 

származékos pénzügyi eszközökbe, például 

a Referenciaindexre vagy az egyes 

alindexekre vonatkozó csereügyletekbe, 

határidős indexügyletekbe vagy tőzsdei 

határidős ügyletekbe vagy opciókba vagy a 

Referenciaindexre vagy annak egyes 

alindexeire vonatkozó certifikátokba, feltéve, 

hogy ezeket a certifikátokat első osztályú 

bankok (vagy az ilyen bankok által 

biztosítottal egyenértékű befektetői 

védelmet biztosító kibocsátók) bocsátották 

ki, a 2010. december 17-i törvény 41. cikk 

(1) bek. a)-d) pontjai értelmében 

átruházható értékpapíroknak minősülnek és 

kellően likvidek. A certifikátoknak olyan 

eszközöknek kell lenniük, amelyeket 

készpénzben egyenlítenek ki, 

értékelésüknek rendszeresnek és 

mindenkor átláthatónak kell lennie legutóbbi 

rendelkezésre álló tőzsdei árfolyam alapján, 

vagy – amennyiben ez az árfolyam nem 

tükrözi pontosan a valós piaci értéket – az 

értékelést független értékbecslő cégnek kell 

végeznie. A certifikátok nem járhatnak 

semmiféle tőkeáttételi hatással. 

(…) 

származékos pénzügyi eszközökbe, 

például árupiaci indexekre vagy árupiaci 

indexek certifikátjaira vonatkozó 

csereügyletekbe, határidős 

indexügyletekbe vagy tőzsdei határidős 

ügyletekbe vagy opciókba, feltéve, hogy 

ezeket a certifikátokat első osztályú 

bankok (vagy az ilyen bankok által 

biztosítottal egyenértékű befektetői 

védelmet biztosító kibocsátók) 

bocsátották ki, a 2010. december 17-i 

törvény 41. cikk (1) bek. a)-d) pontjai 

értelmében átruházható értékpapíroknak 

minősülnek és kellően likvidek. A 

certifikátoknak olyan eszközöknek kell 

lenniük, amelyeket készpénzben 

egyenlítenek ki, értékelésüknek 

rendszeresnek és mindenkor átláthatónak 

kell lennie legutóbbi rendelkezésre álló 

tőzsdei árfolyam alapján, vagy – 

amennyiben ez az árfolyam nem tükrözi 

pontosan a valós piaci értéket – az 

értékelést független értékbecslő cégnek 

kell végeznie. A certifikátok nem 

járhatnak semmiféle tőkeáttételi hatással. 

(E szakasz többi része ugyanaz marad.) 

A befektetők figyelmét felhívjuk arra, hogy a fent említett újrapozicionálás 

következtében a Részalap többé nem részesül a legalább egy értéktőzsdén vagy 

más, rendszeresen működő, elismert, a nyilvánosság számára nyitott és szabályozott 

piacon jegyzett vagy forgalmazott befektetési jegyek nettó eszközértékének 0,01%-

át kitevő csökkentett adókulcs szerinti kedvezményben. 

Továbbá ezúton értesítjük a Részalap Befektetésijegy-tulajdonosait arról, hogy az 

Alap tájékoztatójának aktualizálása során meghatároztuk, hogy a Részalap eszközein 

belül az a tőkeösszeg, amely teljeshozam-csereügyletek alapját képezheti, legfeljebb 

a Részalap nettó eszközértékének 130%-a lehet a kötelezettségvállalási módszer 

alapján számítva. Az általános várakozások szerint az ilyen teljeshozam-csereügyletek 

összege a Részalap nettó eszközértékének 90%-a és 115%-a közötti sávban marad 

a kötelezettségvállalási módszer alapján számítva. Bizonyos körülmények között ez az 

arány magasabb is lehet. 

Az Alap azon Befektetésijegy-tulajdonosai, akik nem értenek egyet az 1. pontban 

történt módosításokkal, 2017. szeptember 28-áig költségmentesen visszaválthatják 

befektetési jegyeiket. Valamennyi változás 2017. szeptember 29-én lép hatályba. 

A befektetésijegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy amikor a fenti változtatások 

hatályba lépnek, az Alap új tájékoztatója, a kiemelt befektetői információkat 

tartalmazó dokumentumok, valamint a kezelési szabályzatok a tájékoztató 

rendelkezései szerint beszerezhetők az Alapkezelő székhelyén vagy az interneten a 

www.credit-suisse.com címről. 

Luxemburg, 2017. augusztus 28. 

Az Alapkezelő 

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

