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Comunica-se pela presente que o Conselho de Administração decidiu iniciar o processo 

de liquidação do Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund (o 

«Subfundo») a partir de 20 de setembro de 2019, pois o baixo volume atual do total 

dos ativos líquidos do Subfundo deixou de permitir que o Subfundo seja gerido de 

forma adequada aos interesses dos Acionistas. 

 

A emissão, resgate e conversão de ações do Subfundo foi encerrada às 15:00 CET de 

20 de setembro de 2019. 

 

Todas as disposições relativas a responsabilidades e encargos incorridos no âmbito da 

liquidação já foram executadas no Subfundo. 

 

Os proveitos líquidos da liquidação do Subfundo serão calculados sensivelmente a 23 

de setembro de 2019 e prevê-se que o pagamento seja feito à data-valor de 25 de 

setembro de 2019.  

 

Os acionistas deverão notar que o pagamento relacionado com os proveitos da 

liquidação poderá ser deferido até à data em que todas as informações necessárias 

estejam disponíveis e tenha sido recebido o valor em numerário necessário para efetuar 

o pagamento final. 

 

Os proveitos líquidos da liquidação por ação do Subfundo serão comunicados aos 

acionistas posteriormente. 

 

Os acionistas deverão ter em atenção que a liquidação do Subfundo poderá ter 

consequências fiscais. Os acionistas que tenham dúvidas sobre a sua situação fiscal 

deverão consultar os seus consultores fiscais independentes relativamente às 

consequências fiscais para o Luxemburgo ou outras consequências fiscais da 

liquidação. 

 

Todos os proveitos da liquidação que não possam ser distribuídos aos Acionistas no 

fecho da liquidação serão depositados junto da «Caisse de Consignation» no 

Luxemburgo até ao termo do prazo limite legalmente definido. 

 

Após o fecho da liquidação, os livros e contas do Subfundo supramencionado serão 

arquivados junto da Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., durante um 

período de cinco anos. 

 

 

Luxemburgo, 27 de setembro de 2019 

 

 

Atenciosamente, O Conselho de Administração

Luxemburgo 

27 de setembro de 2019 

Informação aos acionistas do  
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return Fund 




