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Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου
CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe
Equity Fund (για τους σκοπούς του παρόντος, το «Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε να
προβεί σε τροποποίηση του Επενδυτικού Στόχου και της Πολιτικής του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως εξής:
Προηγούμενος
Επενδυτικός
Στόχος και Πολιτική
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
ενεργητικού
του
παρόντος
Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
επενδύονται
σε
ευρωπαϊκές
εταιρείες μικρού και μεσαίου
μεγέθους. Οι επενδύσεις στην
περιοχή
της
Ευρώπης
θα
περιλαμβάνουν όλες τις χώρες της
ΕΕ και της ΕΖΕΣ. Ως εταιρείες
μικρού και μεσαίου μεγέθους
ορίζονται όλες οι εταιρείες των
οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν
υπερβαίνει τα 5 δις Ευρώ κατά την
πραγματοποίηση της επένδυσης.
Επιπλέον, αυτό το Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει έως και το ένα τρίτο του
ενεργητικού του σε άλλες μετοχές
και μετοχικούς τίτλους, σύμφωνα με
τους επενδυτικούς περιορισμούς
που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 6
«Επενδυτικοί Περιορισμοί».

Νέος Επενδυτικός Στόχος και
Πολιτική
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
ενεργητικού του παρόντος Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύονται σε
ευρωπαϊκές εταιρείες μικρού και
μεσαίου μεγέθους. Οι επενδύσεις στην
περιοχή
της
Ευρώπης
θα
περιλαμβάνουν όλες τις χώρες της ΕΕ
και της ΕΖΕΣ.
Ως εταιρείες μικρού και μεσαίου
μεγέθους ορίζονται όλες οι εταιρείες
που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη
EURO STOXX 50.
Επιπλέον, αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και
το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε
άλλες μετοχές και μετοχικούς τίτλους,
σύμφωνα με τους επενδυτικούς
περιορισμούς που παρατίθενται στο
Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».
Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα
επενδύει τουλάχιστον το 51% του
συνολικού
ενεργητικού
του
σε
Επιλέξιμους Συμμετοχικούς Τίτλους.

Οι μεριδιούχοι που δεν συμφωνούν με αυτήν την αλλαγή μπορούν να
εξαγοράσουν τα μερίδιά τους χωρίς επιβάρυνση έως τις 04/06/2017, στις 3
μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Η παραπάνω αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ στις
05/06/2018.
Οι μεριδιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, μόλις τεθεί σε ισχύ η παραπάνω αλλαγή,
το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, η
πιο πρόσφατη ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση και τα αντίγραφα των Κανονισμών
Διαχείρισης θα διατίθενται από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης χωρίς
επιβάρυνση, καθώς και στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.credit-suisse.com.
Λουξεμβούργο, 04/05/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης
για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
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