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Οι μέτοχοι της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι») καλούνται σε έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων (η «Έκτακτη Γενική Συνέλευση») 

που θα διεξαχθεί στις 3 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 8 Ιουνίου 2017 στην καταστατική έδρα της Εταιρείας, 5, rue Jean 

Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο, με σκοπό την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό»). 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής: 

  

1. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας εν όψει του πρόσφατου εκσυγχρονισμού του Νόμου του Λουξεμβούργου της 

10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών και των εκάστοτε τροποποιήσεών του (ο «Νόμος του 1915») και 

ορισμένες άλλες επικαιροποιήσεις, όπως ενδεικτικά: 

 

a. Άρθρο 1 – Διαγραφή αναφορών στον (δι)ορισμό της εταιρείας διαχείρισης 

b. Άρθρο 2 – Εισαγωγή επιπρόσθετου κειμένου αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας 

c. Άρθρο 4 – Εισαγωγή της δυνατότητας μεταφοράς της καταστατικής έδρας σε άλλο δήμο του Λουξεμβούργου από 

το διοικητικό συμβούλιο 

d. Άρθρο 5 – Εισαγωγή επιπρόσθετου διευκρινιστικού κειμένου για το μεταβλητό κεφάλαιο και την ύπαρξη και 

λειτουργία κατηγοριών μετοχών και υπο-κεφαλαίων. Τροποποίηση προκειμένου οι μετοχές να εκδίδονται μόνο σε 

ονομαστική μορφή. Διαγραφή αναφορών σε αποϋλοποιημένες μετοχές. Εισαγωγή της προδιαγραφής ότι κάθε 

μέτοχος πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία διεύθυνση και περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες όπως 

ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 

e. Άρθρο 6 (παλαιά έκδοση) – Διαγραφή του κειμένου σχετικά με την έκδοση και αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

μετοχών 

f. Άρθρο 6 (νέα έκδοση) – Εισαγωγή νέου άρθρου 6 σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

g. Άρθρο 7 – Επικαιροποίηση του κειμένου σχετικά με τους περιορισμούς στην κυριότητα σύμφωνα με τα τελευταία 

πρότυπα της Credit Suisse 

h. Άρθρο 8 – Επικαιροποίηση του κειμένου σχετικά με ζητήματα των ΗΠΑ σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα της 

Credit Suisse 

i. Άρθρο 10 – Εισαγωγή της δυνατότητας σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων μέσων 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αναφορά στη νομική υποχρέωση τήρησης καταλόγου των παρευρισκομένων 

j. Άρθρο 11 – Εισαγωγή δυνατότητας πρόβλεψης προκειμένου οι απαιτήσεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας στις 

γενικές συνελεύσεις να προσδιορίζονται δια αναφοράς στις μετοχές που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την 

«Ημερομηνία Καταγραφής», δηλαδή τα μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της πέμπτης ημέρας πριν τη γενική 

συνέλευση. Εισαγωγή δυνατότητας αποστολής ανακοινώσεων/ ειδοποιήσεων στους μετόχους είτε μέσω 

συστημένης επιστολής είτε με άλλα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά από κάθε μέτοχο ξεχωριστά. 

Επιβεβαίωση ότι τα έγγραφα αναφορικά με τη γενική συνέλευση θα διατίθενται από την καταστατική έδρα. 

Εισαγωγή δυνατότητας διάθεσης των εγγράφων μέσω μιας διαδικτυακής τοποθεσίας ή μιας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας αποθήκευσης που είναι προσβάσιμη μέσω Διαδικτύου 

k. Άρθρο 14 – Εισαγωγή γενικής γλώσσας που επιβεβαιώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει ευρύτατες εξουσίες 

προκειμένου να εκτελεί όλες τις πράξεις εκποίησης, διαχείρισης και διοίκησης, συμπεριλαμβανόμενων όλων των 

εξουσιών που δεν αποδίδονται ρητώς στους μετόχους. Εισαγωγή επιπρόσθετου κειμένου αναφορικά με τη σύσταση 

επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου. Αναθεώρηση του κειμένου σχετικά με τον ορισμό ανώτατων στελεχών. 

Εισαγωγή αποφασιστικής ψήφου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Αναφορά στον (δι)ορισμό της εταιρείας 

διαχείρισης 
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l. Άρθρο 16 – Επικαιροποιημένο κείμενο αναφορικά με τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις 

νέες απαιτήσεις του Νόμου του 1915 

m. Άρθρο 18 – Αναθεώρηση των δικαιωμάτων υπογραφής για την Εταιρεία εν όψει των αλλαγών στο Άρθρο 14 

αναφορικά με τον ορισμό ανώτατων στελεχών 

n. Άρθρο 21 – Εισαγωγή επιπρόσθετων δυνατοτήτων αναστολής του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού σε 

περιπτώσεις (α) όπου η Εταιρεία ή τα υπο-κεφάλαια βρίσκονται ή ενδέχεται να βρεθούν σε διαδικασία 

εκκαθάρισης, (β) συγχώνευσης της Εταιρείας ή ενός υπο-κεφαλαίου, (γ) όπου αναστέλλεται ο υπολογισμός της 

καθαρής αξίας ενεργητικού ενός ή περισσότερων εταιρειών επενδύσεων στις οποίες επενδύει ένα υπο-κεφάλαιο ή 

(δ) σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου και της αρμοδιότητας του 

διοικητικού συμβουλίου, όπου η μη αναστολή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί φορολογική 

υποχρέωση ή άλλες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις ή προβλήματα για την Εταιρεία ή τους μετόχους της, τα 

οποία δεν θα δημιουργούνταν διαφορετικά. Επικαιροποίηση των αρχών αποτίμησης των μέσων διαχείρισης 

διαθεσίμων σύμφωνα με τις πρόσφατες νομικές και ρυθμιστικές εξελίξεις 

o. Άρθρο 25 – Επικαιροποίηση της ορολογίας («αποθετήριο» αντί για «θεματοφύλακας») εν όψει της έναρξης ισχύος 

της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ(«ΟΣΕΚΑ V») 

p. Άρθρο 26 – Επικαιροποιημένο κείμενο σχετικά με την εκκαθάριση και τις συγχωνεύσεις κατηγοριών μετοχών και 

υπο-κεφαλαίων. Πρόβλεψη ότι οι μέτοχοι θα ενημερώνονται γραπτώς ή με άλλα μέσα που γίνονται αποδεκτά από 

κάθε μέτοχο ξεχωριστά. Εισαγωγή επιπρόσθετου κειμένου αναφορικά με τις συγχωνεύσεις υπο-κεφαλαίων και τις 

διασπάσεις μετοχών 

 

2. Πλήρης αναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού στη μορφή που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.credit-

suisse.com και στην έδρα της Εταιρείας. 

 

3. Κάθε άλλη επιχείρηση. 

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάζει έγκυρα, ανεξαρτήτως του εκπροσωπούμενου ποσοστού του κεφαλαίου. Τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαιτούν ελάχιστη πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων. 

 

Οι μέτοχοι που δεν μπορούν προσωπικά να παραβρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίζουν μέσω 

πληρεξουσίων εντύπων που διατίθενται στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. Για να ληφθούν υπόψη, τα πληρεξούσια θα πρέπει 

καταλλήλως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα να παραδίδονται στην καταστατική έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον 3 

ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνέλευση. 

 

Λουξεμβούργο, 31 Μαΐου 2017 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 


