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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 12 

Fonds commun de placement (Fundo de 

investimento coletivo) 

R.C.S. Luxemburgo K671 

 

(o “Fundo”) 

 

I. Vimos por este meio informar os Titulares de Unidades de Participação do Fundo, de que 

o conselho de administração da Sociedade Gestora (o "Conselho de Administração") 

decidiu introduzir uma comissão de cobertura cambial anual até 0,10% p.a. que será paga ao 

Agente de Cobertura Cambial (Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.). A 

comissão de cobertura cambial será cobrada às Classes de Moeda Alternativa de todos os 

subfundos do Fundo. O Capítulo 2 "CS Investment Funds 12 - Síntese das Classes de 

Unidades de Participação" do prospeto do Fundo (o "Prospeto") será atualizado e indicará as 

classes de unidades de participação em causa. O Capítulo 5 "Investimento no CS Investment 

Funds 12" e o Capítulo 9 "Despesas e Impostos" do Prospeto serão também atualizados para 

refletir o anteriormente mencionado. 

 

II. Vimos igualmente por este meio informar os Titulares de Unidades de Participação do 

Fundo de que o Conselho de Administração decidiu alterar a secção ii "Despesas", do Capítulo 

9, "Despesas e Impostos", do Prospeto a fim de divulgar que quaisquer taxas de licença a 

pagar a fornecedores de índices e quaisquer comissões a pagar a fornecedores de sistemas 

de gestão de risco ou fornecedores de dados para esses mesmos sistemas a ser utilizados 

pela Sociedade Gestora para efeitos de cumprimento de requisitos regulamentares, serão 

suportados pelo Fundo. 

 

III. Por fim, vimos por este meio informar os Titulares de Unidades de Participação do 

subfundo Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR, de que o Conselho de 

Administração decidiu alterar o perfil do investidor do Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund 

Reddito EUR como se segue: 

 

Perfil de Investidor Antigo Perfil de Investidor Novo 

Este Subfundo destina-se a investidores com 

uma tolerância ao risco média e uma visão de 

médio prazo que pretendem obter exposição às 

caraterísticas de risco e rendibilidade dos ativos 

mistos. 

Este Subfundo destina-se a investidores com 

uma tolerância ao risco baixa e uma visão de 

médio prazo que pretendem obter exposição às 

caraterísticas de risco e rendibilidade dos ativos 

mistos. 

 
Os Titulares de Unidades de Participação que não concordarem com as alterações 

enumeradas anteriormente podem resgatar gratuitamente as suas Unidades de Participação 

até 31 de julho de 2019 às 13h00 CET.  

 

Estas alterações entrarão em vigor em 1 de agosto de 2019. 

 

Os Titulares de Unidades de Participação deverão ter em atenção que, assim que a alteração 

acima entrar em vigor, o novo Prospeto, as Informações Fundamentais Destinadas aos 

Investidores (KIID), os relatórios anuais e semestrais mais recentes, bem como os 

regulamentos de gestão, poderão ser obtidos, de acordo com as disposições do Prospeto, na 

sede social da Sociedade Gestora.  

 

Estes documentos também estão disponíveis em www.credit-suisse.com.  

 

Luxemburgo, 2 de julho de 2019 

 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, em nome do Fundo 

 

 

Luxemburgo 
 

2 de julho de 2019 

Informações para os Titulares de Unidades de 
Participação 

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

