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Vimos por este meio informar os Titulares de Unidades de Participação do CS 

Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe 

Equity Fund (para efeitos deste ponto, o “Subfundo”) que o Conselho de 

Administração da Sociedade Gestora decidiu alterar o Objectivo de Investimento e 

a Política de Investimento do Subfundo da seguinte forma: 
 

Objectivo e Política de 

Investimento Anteriores 

Novo Objectivo e Política de 

Investimento 

Pelo menos dois terços dos activos 

do Subfundo são investidos em 

pequenas e médias empresas 

europeias. A região de investimento 

da Europa deverá incluir todos os 

países da UE e da EFTA. As 

pequenas e médias empresas são 

definidas como todas as empresas 

com uma capitalização bolsista 

inferior a 5 mil milhões de euros no 

momento em que o investimento é 

realizado. 

Adicionalmente, o Subfundo pode 

investir até um terço dos seus 

activos em outras acções e em 

valores mobiliários equiparáveis, 

sujeito às restrições de investimento 

definidas no Capítulo 6, “Restrições 

ao Investimento”. 

 

Pelo menos dois terços dos activos do 

Subfundo são investidos em pequenas e 

médias empresas europeias. A região 

de investimento da Europa deverá incluir 

todos os países da UE e da EFTA. 

As pequenas e médias empresas são 

definidas como todas as empresas que 

não constam no EURO STOXX 50 

Index. 

Adicionalmente, o Subfundo pode 

investir até um terço dos seus activos 

em outras acções e em valores 

mobiliários equiparáveis, sujeito às 

restrições de investimento definidas no 

Capítulo 6, “Restrições ao Investimento”. 

O Subfundo investirá, pelo menos, 51% 

do seu activo total líquido em 

Instrumentos de Capital Elegíveis. 

 

Os titulares de unidades de participação que não concordarem com esta 

alteração podem resgatar gratuitamente as suas unidades de participação até 4 

de Junho de 2018 às 15h00 CET. As alterações acima referidas entrarão em 

vigor a 4 de Junho de 2018. 

 

Os titulares de unidades de participação do Subfundo deverão ter em atenção que, 

assim que as alterações acima entrarem em vigor, o Prospecto, as Informações 

Fundamentais Destinadas aos Investidores, os relatórios anuais e semestrais mais 

recentes, assim como as cópias dos Regulamentos de Gestão, poderão ser 

obtidos, gratuitamente, na Sede Social da Sociedade Gestora e na Internet em 

www.credit-suisse.com. 

Luxemburgo, 04.05.2018 

 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, 

agindo em nome do Fundo 

 

Luxemburgo, 04.05.2018 

 

 

Informações para os Titulares de Unidades de 

Participação do 
CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap Europe Equity Fund  

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Sede social: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburgo 

R.C.S. Luxemburgo B 72. 925 

 

(a “Sociedade Gestora”) 

 

agindo em seu próprio nome e em nome 

do 

CS Investment Funds 11 
Fonds Commun de Placement (Fundo de 

Investimento Colectivo) 

R.C.S. Luxembourg K668 

 

(o "Fundo") 

 

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

