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A Kibocsátó befektetőit (a „Befektetőket”) meghívjuk a 2017. június 08-án 15:00 órakor a Kibocsátó bejegyzett székhelyén (5, 

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg) tartandó rendkívüli közgyűlésre (a „Rendkívüli közgyűlésre”), amelynek célja a Kibocsátó 

társasági szerződésének (a „Társasági szerződés”) módosítása. 

 

A rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő napirendi pontok a következők: 

  

1. A Kibocsátó társasági szerződésének módosítása a kereskedelmi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1915. 

augusztus 10-i luxemburgi törvény (az „1915-ös törvény”) közelmúltban történt korszerűsítésére tekintettel, valamint 

bizonyos egyéb módosítások végrehajtása érdekében, ami többek között a következőket foglalja magában: 

 

a. 1. cikk – Az alapkezelő kinevezésére való hivatkozások törlése 

b. 2. cikk – További megfogalmazás bevezetése a Kibocsátó megszűnésével kapcsolatban 

c. 4. cikk – Azon lehetőség bevezetése, hogy az igazgatóság a bejegyzett székhelyet másik luxemburgi helyhatóságba 

helyezze át. 

d. 5. cikk – További megfogalmazás bevezetése a változó tőke, valamint a befektetésijegy-osztályok és részalapok 

meglétének és működésének tisztázására; módosítás akként, hogy a befektetési jegyek kizárólag névre szóló 

formában kerülnek kibocsátásra; a dematerializált befektetési jegyekre való utalás törlése; annak kikötése, hogy 

minden befektető köteles megadni lakcímét és egyéb elérhetőségeit, valamint az igazgatóság által meghatározott 

információkat a Kibocsátó számára 

e. 6. cikk (régi) – A részvénytanúsítványok kibocsátására és cseréjére vonatkozó megfogalmazás törlése 

f. 6. cikk (új) – Új 6. cikk bevezetése a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 

g. 7. cikk – A tulajdonjogra vonatkozó korlátozások megfogalmazásának aktualizálása a Credit Suisse legfrissebb 

normáival összhangban 

h. 8. cikk – Az USA-t érintő kérdésekre vonatkozó korlátozások megfogalmazásának aktualizálása a Credit Suisse 

legfrissebb normáival összhangban 

i. 10. cikk – Videokonferencia vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével tartott befektetői közgyűlések 

szervezése lehetőségének bevezetése. Hivatkozás a jelenléti lista vezetésére vonatkozó törvényi kötelezettségre 

j. 11. cikk – Azon lehetőség bevezetése, hogy a közgyűlésen megjelent határozatképes létszámra és többségre 

vonatkozó követelményeket egy „fordulónapon” forgalomban lévő befektetési jegyekre hivatkozással határozzák meg, 

amely nap a közgyűlés előtti ötödik nap éjfél (CET); azon lehetőség bevezetése, hogy a befektetőknek ajánlott 

levélben vagy a befektetők által egyedileg elfogadott egyéb kommunikációs eszközön keresztül lehessen küldeni 

értesítőket; annak megerősítése, hogy a közgyűlésre vonatkozó dokumentáció a bejegyzett székhelyen áll majd 

rendelkezésre; azon lehetőség bevezetése, hogy a dokumentációt weboldalon keresztül vagy az interneten keresztül 

elérhető elektronikus tárhelyszolgáltatással lehessen rendelkezésre bocsátani 

k. 14. cikk – Általános megfogalmazás bevezetése, amely megerősíti, hogy az igazgatóság a lehető legszélesebb 

jogkörrel rendelkezik valamennyi intézkedés megtételére, valamint valamennyi vezetési és adminisztrációs feladat 

ellátására, ideértve minden olyan jogkört, amely nem kifejezetten a befektetők számára van fenntartva; további 

megfogalmazás bevezetése igazgatósági bizottságok létrehozására vonatkozóan; a tisztviselők kinevezésére 

vonatkozó megfogalmazás felülvizsgálata; döntő szavazat bevezetése az igazgatóság elnökének vonatkozásában; 

hivatkozás az alapkezelő kinevezésére 

l. 16. cikk – Az érdekellentétek kezelésére vonatkozó megfogalmazás aktualizálása az 1915-ös törvény új előírásaival 

összhangban 
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m. 18. cikk – A Kibocsátó nevében történő aláírási jogok felülvizsgálata a 14. cikknek a tisztviselők kinevezését érintő 

változásokra figyelemmel 

n. 21. cikk – További lehetőségek bevezetése a nettó eszközérték számításának felfüggesztésére azokban az 

esetekben, ha (a) a Kibocsátó vagy részalap felszámolás alatt van vagy felszámolás alá kerülhet, (b) a Kibocsátó vagy 

a részalap összeolvad, (c) felfüggesztették egy vagy több olyan befektetési alap nettó eszközértékének kiszámítását, 

amelybe a részalap befektet, vagy (d) minden egyéb olyan körülmény között, amely az igazgatóság ésszerű 

ellenőrzésén és felelősségén kívül esik, ahol ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy a Kibocsátónak vagy a 

befektetőknek adófizetési kötelezettségük keletkezik, vagy egyéb olyan anyagi hátrányt vagy kárt szenvednek el, 

amelyet egyéb esetben nem szenvedtek volna el; a pénzpiaci eszközök értékelési elveinek aktualizálása a közelmúlt 

jogszabályi és szabályozói fejleményeivel összhangban 

o. 25. cikk – A használt kifejezések aktualizálása („letétkezelő” „vagyonkezelő” helyett) a 2014/95/EU („ÁÉKBV V”) 

európai irányelv hatályba lépésére figyelemmel 

p. 26. cikk – A befektetésijegy-osztályok és részalapok felszámolására és összeolvadására vonatkozó megfogalmazás 

aktualizálása; arra vonatkozó rendelkezés, hogy a befektetők írásban vagy a befektetők által egyedileg elfogadott 

bármilyen egyéb módon kapnak tájékoztatást; további megfogalmazás bevezetése a részalapok összeolvadására és a 

tőkemegosztásra vonatkozóan 

 

2. A társasági szerződés teljes átdolgozott szövege www.credit-suisse.com weboldalon és a Kibocsátó bejegyzett székhelyén 

elérhető formában. 

 

3. Bármely egyéb kérdés. 

 
A rendkívüli közgyűlés határozatképes függetlenül a képviselt tőke hányadára. A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak 

elfogadásához a leadott szavazatok legalább kétharmados többsége szükséges. 

 

Azok a részvényesek, akik nem tudnak személyesen részt venni a rendkívüli közgyűlésen, meghatalmazási formanyomtatvány útján 

szavazhatnak, amely a Kibocsátó székhelyén szerezhető be. A megfelelően kitöltött és aláírt meghatalmazási formanyomtatványoknak 

legkésőbb a közgyűlés előtt 3 naptári nappal kell beérkezniük a Kibocsátó székhelyére ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni őket. 

 

Luxembourg, 2017. május 31. 

 

Igazgatóság 


