
 
 

 

1/3 

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 coletivo) 

R.C.S. Luxemburgo K 668 

 

(o "Fundo") 

 

 

 

 

 

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

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

decidiu introduzir uma comissão anual de cobertura cambial 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 11 - 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 11" 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 Participantes do Fundo, de que o Conselho 

de Administração decidiu atualizar o perfil do investidor de todos os subfundos do Fundo 

como se segue: 

 

Nome do Subfundo Perfil de Investidor Antigo Perfil de Investidor 

Novo 

Credit Suisse (Lux)  

Global Value Equity Fund 

O Subfundo é apropriado para 
investidores que desejem participar 

no desenvolvimento económico dos 

mercados de ações mundiais. Os 
investidores procurarão uma 

exposição equilibrada, abrangente e 

diversificada aos mercados de ações 
mundiais. Os investidores procurarão 

uma exposição equilibrada, 
abrangente e diversificada a 

empresas que sejam consideradas 

ações com classificação de valor de 

avaliação favorável, com base em 
dados fundamentais, tais como o 

rácio preço/valor contabilístico, o 
rácio preço/ganhos, o rendimento de 

dividendos e o fluxo de caixa das 
operações. 
Na medida em que os investimentos 

incidem sobre acções – que podem 
estar sujeitas a grandes flutuações no 

valor – os investidores devem ter um 

horizonte de investimento de médio-

longo prazo. 

O Subfundo é 
apropriado para 

investidores com 

elevada tolerância ao 
risco e uma perspetiva 

de longo prazo que 

pretendam investir 
numa carteira muito 

diversificada de títulos 
de capital a nível 

global. 

Credit Suisse (Lux)  

Italy Equity Fund 

Este Subfundo é apropriado para 
investidores que desejem participar 

no desenvolvimento do mercado de 

ações especificado na respetiva 
política de investimento. Os 

investidores procurarão uma 
exposição equilibrada, abrangente e 
diversificada a esse país ou região 

económica específica. 
Na medida em que os investimentos 
incidem sobre acções – que podem 

estar sujeitas a grandes flutuações no 

valor – os investidores devem ter um 

horizonte de investimento de médio-
longo prazo. 

Este Subfundo é 
apropriado para 

investidores com 

elevada tolerância ao 
risco e uma perspetiva 

de longo prazo que 
pretendam investir 
numa carteira muito 

diversificada de títulos 
de capital de 
empresas domiciliadas 

em Itália. 

Luxemburgo 

28 de junho de 2019 

Informações para os Titulares de Unidades  
de Participação da 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/3 

 
Credit Suisse (Lux)  

Small and Mid Cap 

Europe Equity Fund 

Este Subfundo é apropriado para 

investidores que desejem participar 
no desenvolvimento económico de 
pequenas e médias empresas no 

mercado de ações especificado na 
respetiva política de investimento. Os 
investidores procurarão uma 

exposição equilibrada, abrangente e 

diversificada a este segmento de 

mercado. 
Na medida em que os investimentos 
incidem sobre acções – que podem 

estar sujeitas a grandes flutuações no 

valor – os investidores devem ter um 

horizonte de investimento de médio-

longo prazo. 

Este Subfundo é 

apropriado para 
investidores com 
elevada tolerância ao 

risco e uma perspetiva 
de longo prazo que 
pretendam investir 

numa carteira muito 

diversificada de 

pequenas e médias 
empresas europeias. 

Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap 

Germany Equity Fund 

Este Subfundo é apropriado para 

investidores que desejem participar 

no desenvolvimento económico de 

pequenas e médias empresas no 
mercado de ações especificado na 

respetiva política de investimento. Os 

investidores procurarão uma 

exposição equilibrada, abrangente e 
diversificada a este segmento de 

mercado. 
Na medida em que os investimentos 

incidem sobre acções – que podem 
estar sujeitas a grandes flutuações no 
valor – os investidores devem ter um 

horizonte de investimento de médio-

longo prazo. 

Este Subfundo é 

apropriado para 

investidores com 

elevada tolerância ao 
risco e uma perspetiva 

de longo prazo que 

pretendam investir 

numa carteira muito 
diversificada de 

pequenas e médias 
empresas domiciliadas 

na Alemanha. 

Credit Suisse (Lux)  

USA Value Equity Fund 

Este Subfundo é apropriado para 
investidores que desejem participar 

no desenvolvimento económico de 

empresas norte-americanas que 

sejam consideradas ações com 
classificação de valor. Os investidores 

procurarão uma exposição 
equilibrada, abrangente e 

diversificada a empresas que sejam 
consideradas ações com classificação 
de valor de avaliação favorável, com 

base em dados fundamentais, tais 
como o rácio preço/valor 
contabilístico, o rácio preço/ganhos, 

o rendimento de dividendos e o fluxo 

de caixa das operações. 

Na medida em que os investimentos 
incidem sobre acções – que podem 

estar sujeitas a grandes flutuações no 

valor – os investidores devem ter um 
horizonte de investimento de médio-
longo prazo. 

O Subfundo é 
apropriado para 

investidores com 

elevada tolerância ao 

risco e uma perspetiva 
de longo prazo que 

pretendam investir 
numa carteira muito 

diversificada de títulos 
de capital norte-
americanos. 

 

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

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund (para efeitos da presente 

secção, o "Subfundo"), que o Conselho de Administração decidiu alterar a Política de 

Investimento do Subfundo a fim de clarificar que a região de investimento da Europa 

também inclui, além de todos os países da UE e da EFTA, o Reino Unido. 
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IV. Vimos, por fim, informar por este meio os Titulares de Unidades de Participação do 

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund (para efeitos da 

presente secção, o "Subfundo") que o Conselho de Administração decidiu alterar a secção 

de Informações sobre Riscos Específicos do Subfundo de modo a clarificar que os 

investimentos deste Subfundo estão expostos (entre outros) aos seguintes riscos: o risco de 

contraparte das operações individuais, a volatilidade do mercado ou uma liquidez insuficiente 

podem prejudicar os investimentos do Subfundo. 

 

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 15h00 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, 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 se encontram disponíveis em www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburgo, 28 de junho de 2019 

 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, 

agindo em nome do Fundo 

 

 

 

 

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

