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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Έδρα: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Λουξεμβούργο 

της R.C.S. Luxembourg B 72.925 

 

(η «Εταιρεία Διαχείρισης») 

 
ενεργούσα στο όνομά της και για λογαριασμό 

της 

 

CS Investment Funds 11 

Fonds commun de placement 

της R.C.S. Luxembourg K 668 

 

(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 

 

 

 

 

 

I. Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου ότι το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το «Διοικητικό 

Συμβούλιο») αποφάσισε την εφαρμογή μιας ετήσιας αμοιβής αντιστάθμισης 

συναλλαγματικού κινδύνου που θα ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% ετησίως, το οποίο θα 

καταβάλλεται στον Αντιπρόσωπο Αντιστάθμισης Συναλλαγματικού Κινδύνου (Credit Suisse 

Asset Management (Switzerland) Ltd.). Η αμοιβή αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου 

θα χρεώνεται στις Κατηγορίες Εναλλακτικού Νομίσματος όλων των υποκεφαλαίων του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 2 «CS Investment Funds 11 – Σύνοψη Κατηγοριών 

Μεριδίων» στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») 

θα τροποποιηθεί υποδεικνύοντας τις εν λόγω κατηγορίες μεριδίων. Το Κεφάλαιο 5 

«Επενδύσεις στο CS Investment Funds 11» και το Κεφάλαιο 9 «Έξοδα και Φόροι» του 

Ενημερωτικού Δελτίου θα τροποποιηθούν επίσης ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ως άνω 

αλλαγές. 

 

II. Με την παρούσα ανακοινώνεται επίσης στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει το επενδυτικό προφίλ κάθε 

υποκεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως εξής: 

 
Ονομασία υπο-

κεφαλαίου 

Παλαιό επενδυτικό προφίλ Νέο επενδυτικό 

προφίλ 

Credit Suisse (Lux)  
Global Value Equity 

Fund 

Το Υποκεφάλαιο ενδείκνυται για επενδυτές 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
οικονομική ανάπτυξη των παγκόσμιων 

αγορών μετοχών. Οι επενδυτές αναζητούν 
ισορροπημένη, ευρεία και 
διαφοροποιημένη έκθεση στις παγκόσμιες 

αγορές μετοχών. Οι επενδυτές αναζητούν 
ισορροπημένη, ευρεία και 
διαφοροποιημένη έκθεση σε εταιρείες των 

οποίων οι μετοχές αξίας θεωρείται ότι 
έχουν ευνοϊκές αποτιμήσεις βάσει των 
θεμελιωδών μεγεθών τους, όπως ο δείκτης 

τιμής προς λογιστική αξία μετοχής, ο 
δείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή, η 

μερισματική απόδοση και η ταμειακή ροή 
που προέρχεται από τις λειτουργίες. 
Καθώς οι επενδύσεις εστιάζουν σε 

μετοχές, των οποίων η αξία ενδέχεται να 
διακυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, οι 
επενδυτές πρέπει να έχουν μεσοπρόθεσμο 

έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. 

Το Υποκεφάλαιο 
ενδείκνυται για 
επενδυτές με υψηλή 

ανοχή του κινδύνου και 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση που 

επιθυμούν να 
επενδύσουν σε ένα 
ευρέως 

διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο 
μετοχικών τίτλων 

παγκοσμίως. 

Credit Suisse (Lux)  

Italy Equity Fund 

Το παρόν Υποκεφάλαιο ενδείκνυται για 

επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην ανάπτυξη της αγοράς μετοχών που 
προσδιορίζεται στην αντίστοιχη επενδυτική 

πολιτική. Οι επενδυτές αναζητούν 
ισορροπημένη, ευρεία και 
διαφοροποιημένη έκθεση στη συγκεκριμένη 

χώρα ή οικονομική περιοχή. 
Καθώς οι επενδύσεις εστιάζουν σε 
μετοχές, των οποίων η αξία ενδέχεται να 

διακυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, οι 
επενδυτές πρέπει να έχουν μεσοπρόθεσμο 
έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. 

Το παρόν 

Υποκεφάλαιο 
ενδείκνυται για 
επενδυτές με υψηλή 

ανοχή του κινδύνου και 
μακροπρόθεσμη 
θεώρηση που 

επιθυμούν να 
επενδύσουν σε ένα 
ευρέως 

διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο 
μετοχικών τίτλων 

εταιρειών που έχουν 
την έδρα τους στην 

Ιταλία. 

Λουξεμβούργο 

28 Ι ουν ί ου 2019 

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους 
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Credit Suisse (Lux)  

Small and Mid Cap 

Europe Equity Fund 

Το παρόν Υποκεφάλαιο ενδείκνυται για 

επενδυτές που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη 
εταιρειών μικρής και μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης στην αγορά μετοχών 
που προσδιορίζεται στην αντίστοιχη 
επενδυτική πολιτική. Οι επενδυτές 

αναζητούν ισορροπημένη, ευρεία και 

διαφοροποιημένη έκθεση σε αυτό το 

τμήμα αγοράς. 
Καθώς οι επενδύσεις εστιάζουν σε 
μετοχές, των οποίων η αξία ενδέχεται να 

διακυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, οι 

επενδυτές πρέπει να έχουν 

μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο 

επενδυτικό ορίζοντα. 

Το παρόν 

Υποκεφάλαιο 
ενδείκνυται για 
επενδυτές με υψηλή 

ανοχή του κινδύνου 
και μακροπρόθεσμη 
θεώρηση που 

επιθυμούν να 

επενδύσουν σε ένα 

ευρέως 
διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο 

ευρωπαϊκών 

εταιρειών μικρής και 

μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης. 

Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap 

Germany Equity 

Fund 

Το παρόν Υποκεφάλαιο ενδείκνυται για 

επενδυτές που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη 

εταιρειών μικρής και μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στην αγορά μετοχών 

που προσδιορίζεται στην αντίστοιχη 

επενδυτική πολιτική. Οι επενδυτές 

αναζητούν ισορροπημένη, ευρεία και 
διαφοροποιημένη έκθεση σε αυτό το 

τμήμα αγοράς. 
Καθώς οι επενδύσεις εστιάζουν σε 

μετοχές, των οποίων η αξία ενδέχεται να 
διακυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, οι 
επενδυτές πρέπει να έχουν 

μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο 

επενδυτικό ορίζοντα. 

Το παρόν 

Υποκεφάλαιο 

ενδείκνυται για 

επενδυτές με υψηλή 
ανοχή του κινδύνου 

και μακροπρόθεσμη 

θεώρηση που 

επιθυμούν να 
επενδύσουν σε ένα 

ευρέως 
διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο 
εταιρειών μικρής και 
μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης που 

έχουν την έδρα τους 
στη Γερμανία. 

Credit Suisse (Lux)  

USA Value Equity 

Fund 

Το παρόν Υποκεφάλαιο ενδείκνυται για 

επενδυτές που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη 

εταιρειών των ΗΠΑ που θεωρείται ότι 
έχουν μετοχές αξίας. Οι επενδυτές 

αναζητούν ισορροπημένη, ευρεία και 
διαφοροποιημένη έκθεση σε εταιρείες 

των οποίων οι μετοχές αξίας θεωρείται 
ότι έχουν ευνοϊκές αποτιμήσεις βάσει 
των θεμελιωδών μεγεθών τους, όπως ο 

δείκτης τιμής προς λογιστική αξία 
μετοχής, ο δείκτης τιμής προς κέρδη ανά 
μετοχή, η μερισματική απόδοση και η 

ταμειακή ροή που προέρχεται από τις 

λειτουργίες. 

Καθώς οι επενδύσεις εστιάζουν σε 
μετοχές, των οποίων η αξία ενδέχεται να 

διακυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, οι 

επενδυτές πρέπει να έχουν 
μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο 
επενδυτικό ορίζοντα. 

Το παρόν 

Υποκεφάλαιο 

ενδείκνυται για 

επενδυτές με υψηλή 
ανοχή του κινδύνου 

και μακροπρόθεσμη 
θεώρηση που 

επιθυμούν να 
επενδύσουν σε ένα 
ευρέως 

διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο 
μετοχικών τίτλων που 

εκδίδονται από 

εταιρείες των ΗΠΑ. 

 

III. Με την παρούσα ανακοινώνεται επίσης στους μεριδιούχους του Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap Europe Equity Fund (για τον σκοπό αυτής της ενότητας, το 

«Υποκεφάλαιο»), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει την Επενδυτική 

Πολιτική του Υποκεφαλαίου προκειμένου να διευκρινίσει ότι η περιοχή επενδύσεων της 

Ευρώπης περιλαμβάνει, πέραν όλων των χωρών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 
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IV. Με την παρούσα ανακοινώνεται τέλος στους μεριδιούχους του Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap Germany Equity Fund (για τον σκοπό αυτής της ενότητας, το 

«Υποκεφάλαιο»), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει την ενότητα 

«Πληροφορίες σχετικά με ειδικούς κινδύνους» του Υποκεφαλαίου προκειμένου να 

διευκρινίσει ότι οι επενδύσεις σε αυτό το Υποκεφάλαιο εκτίθενται (μεταξύ άλλων) στους 

εξής κινδύνους: ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου σε σχέση με μεμονωμένες συναλλαγές, η 

μεταβλητότητα αγοράς ή η ανεπαρκής ρευστότητα ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

επενδύσεις του Υποκεφαλαίου. 

 

Οι μεριδιούχοι που δεν συμφωνούν με τις ως άνω αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τα 

μερίδιά τους χωρίς χρέωση έως τις 31 Ιουλίου 2019, 15:00 μ.μ., Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης. Οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2019. 

 

Οι μεριδιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, μόλις τεθούν σε ισχύ οι ως άνω αλλαγές, το 

νέο Ενημερωτικό Δελτίο, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση καθώς και οι 

κανονισμοί διαχείρισης θα παραλαμβάνονται από την καταστατική έδρα της Εταιρείας 

Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου. 

 

Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο www.credit-suisse.com. 

 

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2019 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης 

για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 

ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 

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

