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I. Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το διοικητικό
συμβούλιο της Εταιρείας διαχείρισης (το «Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε να τροποποιήσει το
κεφάλαιο 2 «Σύνοψη κατηγοριών μεριδίων» και ειδικότερα τις υποσημειώσεις (4) και (5) σχετικά με τον
ορισμό της κατηγορίας μεριδίων D ως εξής:
Παλαιά διατύπωση

Νέα διατύπωση

Υποσημείωση
(4)

Μερίδια κατηγορίας DA, DAH, DB και
DBH μπορούν να αποκτήσουν μόνο οι
επενδυτές που έχουν συνάψει μια
σύμβαση
διαχείρισης
στοιχείων
ενεργητικού διακριτικής ευχέρειας,
όπως ορίζεται από την Εταιρεία
διαχείρισης, με θυγατρική της Credit
Suisse Group AG. Επιπλέον, με την
επιφύλαξη
της
προγενέστερης
συγκατάθεσης
της
Εταιρείας
διαχείρισης, μερίδια κατηγορίας DA,
DAH, DB και DBH μπορούν επίσης να
αποκτήσουν οι θεσμικοί επενδυτές που
έχουν συνάψει σύμβαση παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλη
παρόμοια σύμβαση, όπως ορίζεται από
την Εταιρεία διαχείρισης, με θυγατρική
της Credit Suisse Group AG.

Μερίδια κατηγορίας DA, DAH, DB και DBH
μπορούν να αποκτήσουν μόνο οι επενδυτές που
έχουν συνάψει μια εγκεκριμένη σύμβαση
διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού διακριτικής
ευχέρειας με θυγατρική της Credit Suisse Group
AG. Μερίδια κατηγορίας DA, DAH, DB και
DBH μπορούν επίσης να αποκτήσουν οι
θεσμικοί επενδυτές που έχουν συνάψει μια
εγκεκριμένη σύμβαση με θυγατρική της Credit
Suisse Group AG. Οι συμβάσεις που είναι
επιλέξιμες για αυτές τις κατηγορίες μεριδίων
καθορίζονται από την Εταιρεία διαχείρισης.

Υποσημείωση
(5)

Τα μερίδια κατηγορίας DA, DAH, DB
και DBH δεν υπόκεινται σε αμοιβή
διαχείρισης, αλλά μόνο σε ενιαία αμοιβή
υπηρεσιών διαχείρισης που είναι
πληρωτέα στην Εταιρεία διαχείρισης και
καλύπτει το σύνολο των αμοιβών και
δαπανών, εξαιρουμένων των αμοιβών,
που είναι πληρωτέες στην τράπεζα
θεματοφυλακής, ύψους τουλάχιστον

Τα μερίδια κατηγορίας DA, DAH, DB και DBH
δεν υπόκεινται σε αμοιβή διαχείρισης, αλλά
μόνο σε αμοιβή υπηρεσιών διαχείρισης που
είναι πληρωτέα από το Κεφάλαιο στην Εταιρεία
διαχείρισης και καλύπτει το σύνολο των
αμοιβών και δαπανών, όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο 9 «Δαπάνες και φόροι», ύψους έως
0,35% ετησίως κατ’ ανώτατο όριο. Πρόσθετες
αμοιβές θα χρεώνονται απευθείας στον
επενδυτή, σύμφωνα με τους όρους της
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0,03% ετησίως, αλλά όχι πάνω από
0,15% ετησίως.

χωριστής σύμβασης που έχει συναφθεί
ανάμεσα στον επενδυτή και τη σχετική οντότητα
της Credit Suisse Group AG.

Επίσης, με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε να αποτυπώσει αυτές τις αλλαγές στο κεφάλαιο 5 του ενημερωτικού δελτίου «Επένδυση στο
CS Investment Funds 14», στις ενότητες «Κατηγορίες μεριδίων ειδικά για συγκεκριμένο τύπο επενδυτών»
και iii «Εξαγορά μεριδίων».
II. Επιπλέον, ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
να τροποποιήσει το κεφάλαιο 7 «Παράγοντες κινδύνου», προκειμένου να προσθέσει μια νέα δήλωση
αποποίησης ευθυνών για τους κινδύνους σε σχέση με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ινδία.
III. Επίσης, ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να
τροποποιήσει το κεφάλαιο 9 του ενημερωτικού δελτίου «Δαπάνες και φόροι» και ειδικά το σημείο «ii.
Δαπάνες», προκειμένου να τροποποιήσει το σημείο ι) του καταλόγου δαπανών που θα βαρύνουν το
Κεφάλαιο, ως εξής:
Παλαιά διατύπωση
Το κόστος κατάρτισης, κατάθεσης και δημοσίευσης
των κανονισμών διαχείρισης και άλλων εγγράφων σε
σχέση με το Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων
ειδοποιήσεων για καταχώριση, των εγγράφων
βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές,
ενημερωτικών δελτίων ή υπομνημάτων για όλες τις
κρατικές
αρχές
και
τα
χρηματιστήρια
(περιλαμβανομένων
τοπικών
ενώσεων
διαπραγματευτών) που είναι απαραίτητα σε σχέση με
το Κεφάλαιο ή την προσφορά των μεριδίων,·το κόστος
εκτύπωσης και διανομής ετήσιων και εξαμηνιαίων
εκθέσεων για τους μεριδιούχους σε όλες τις
απαιτούμενες γλώσσες μαζί με το κόστος εκτύπωσης
και διανομής όλων των άλλων εκθέσεων και εγγράφων
που απαιτούνται βάσει της οικείας νομοθεσίας ή των
κανονισμών των προαναφερόμενων αρχών,·οι αμοιβές
που είναι πληρωτέες στους παρόχους συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων ή τους παρόχους δεδομένων για
τα εν λόγω συστήματα διαχείρισης κινδύνων που
χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία διαχείρισης με
σκοπό την εκπλήρωση νομοθετικών απαιτήσεων, το
κόστος της τήρησης λογιστικών βιβλίων και
υπολογισμού της ημερήσιας καθαρής αξίας
ενεργητικού που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,10%
ετησίως,·το κόστος ειδοποιήσεων στους μεριδιούχους
καθώς και της δημοσίευσης τιμών για τους
μεριδιούχους, οι αμοιβές και τα έξοδα των ελεγκτών
και νομικών συμβούλων του Κεφαλαίου, και όλες οι
άλλες διοικητικές δαπάνες και λοιπές δαπάνες που
πραγματοποιούνται άμεσα σε σχέση με την προσφορά
και πώληση μεριδίων, συμπεριλαμβανομένου του
κόστους
εκτύπωσης
αντιγράφων
των
προαναφερόμενων εγγράφων ή εκθέσεων που
χρησιμοποιούνται για την εμπορική προώθηση των
μεριδίων του Κεφαλαίου. Επίσης, μπορεί να χρεωθεί
το κόστος διαφήμισης.

Νέα διατύπωση
Το κόστος κατάρτισης, κατάθεσης και δημοσίευσης
των κανονισμών διαχείρισης και άλλων εγγράφων σε
σχέση με το Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων
ειδοποιήσεων για καταχώριση, των εγγράφων
βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές,
ενημερωτικών δελτίων ή υπομνημάτων για όλες τις
κρατικές
αρχές
και
τα
χρηματιστήρια
(περιλαμβανομένων
τοπικών
ενώσεων
διαπραγματευτών) που είναι απαραίτητα σε σχέση με
το Κεφάλαιο ή την προσφορά των μεριδίων, το κόστος
εκτύπωσης και διανομής ετήσιων και εξαμηνιαίων
εκθέσεων για τους μεριδιούχους σε όλες τις
απαιτούμενες γλώσσες μαζί με το κόστος εκτύπωσης
και διανομής όλων των άλλων εκθέσεων και εγγράφων
που απαιτούνται βάσει της οικείας νομοθεσίας ή των
κανονισμών των προαναφερόμενων αρχών,·οι
αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα εύλογα και τεκμηριωμένα
έξοδα κίνησης και μικροέξοδα και η ασφαλιστική
κάλυψή τους (περιλαμβανομένης της ασφάλισης
των μελών του ΔΣ/ διευθυντών) (για ορισμένες
κατηγορίες μεριδίων, αυτές οι αμοιβές
ενδέχεται να βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει
την Εταιρεία διαχείρισης), όλα τα τέλη αδείας των
παρόχων δείκτη, οι αμοιβές που είναι πληρωτέες
στους παρόχους συστημάτων διαχείρισης κινδύνων ή
τους παρόχους δεδομένων για τα εν λόγω συστήματα
διαχείρισης κινδύνων που χρησιμοποιούνται από την
Εταιρεία διαχείρισης με σκοπό την εκπλήρωση
νομοθετικών απαιτήσεων, το κόστος της τήρησης
λογιστικών βιβλίων και υπολογισμού της ημερήσιας
καθαρής αξίας ενεργητικού που δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 0,10% ετησίως, το κόστος
ειδοποιήσεων στους μεριδιούχους καθώς και της
δημοσίευσης τιμών για τους μεριδιούχους, οι αμοιβές
και τα έξοδα των ελεγκτών και νομικών συμβούλων
του Κεφαλαίου, και όλες οι άλλες διοικητικές δαπάνες
και λοιπές δαπάνες που πραγματοποιούνται άμεσα σε
σχέση με την προσφορά και πώληση μεριδίων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκτύπωσης
αντιγράφων των προαναφερόμενων εγγράφων ή
εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για την εμπορική
προώθηση των μεριδίων του Κεφαλαίου. Επίσης,
μπορεί να χρεωθεί το κόστος διαφήμισης.
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IV. Με την παρούσα ανακοινώνεται, ακόμη, στους μεριδιούχους των ακόλουθων υπο-κεφαλαίων (για τους
σκοπούς του παρόντος σημείου, τα «Υπο-κεφάλαια») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να
τροποποιήσει το κεφάλαιο 22 «Υπο-κεφάλαια» του ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να τροποποιήσει
τη διατύπωση στο άρθρο «Επενδυτικός στόχος» των Υπο-κεφαλαίων, ώστε να συμμορφώνεται με τις
Συχνές ερωτήσεις της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τους Δείκτες αναφοράς, ως εξής:

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Παλαιά διατύπωση για δείκτες αναφοράς

Νέα διατύπωση για δείκτες αναφοράς

Στόχος του παρόντος Υπο-κεφαλαίου είναι η επίτευξη Στόχος του παρόντος Υπο-κεφαλαίου είναι η επίτευξη
υψηλότερης απόδοσης έναντι των ακόλουθων δεικτών αναφοράς: υψηλότερης απόδοσης έναντι των ακόλουθων δεικτών αναφοράς:
Υπο-κεφάλαιο
Credit Suisse (Lux) Corporate
Short Duration EUR Bond
Fund
Credit Suisse (Lux) Corporate
Short Duration CHF Bond
Fund
Credit Suisse (Lux) Corporate
Short Duration USD Bond

Δείκτης αναφοράς
Υπο-κεφάλαιο
Δείκτης αναφοράς
BofA ML EMU Corporates 1-3Y Credit Suisse (Lux) Corporate BofA ML EMU Corporates 1-3Y
Short Duration EUR Bond
Fund
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR)
Credit Suisse (Lux) Corporate SBI AAA-BBB 1-3Y (TR)
Short Duration CHF Bond
Fund
ICE BofAML 1-3 Year US Credit Suisse (Lux) Corporate ICE BofAML 1-3 Year US
Corporate
Short Duration USD Bond
Corporate
Τα Υπο-κεφάλαια υπόκεινται σε ενεργή διαχείριση. Οι δείκτες Τα Υπο-κεφάλαια υπόκεινται σε ενεργή διαχείριση. Οι δείκτες
αναφοράς χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τη σύνθεση
αναφοράς χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τη
του χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες αναφοράς έχουν επιλεγεί,
σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Η πλειοψηφία της έκθεσης των
επειδή είναι αντιπροσωπευτικοί των επενδυτικών μέσων
Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα θα αναφέρεται σε και θα
των Υπο-κεφαλαίων και, συνεπώς, αποτελούν κατάλληλο
σταθμίζεται ανάλογα με τους δείκτες αναφοράς. Ο Διαχειριστής
μέτρο σύγκρισης της απόδοσης. Η πλειοψηφία της έκθεσης
Επενδύσεων θα μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να
των Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα δεν θα είναι κατ’ ανάγκη
επενδύει σε ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες συστατικά στοιχεία των δεικτών αναφοράς,δεν θα
αναφοράς, προκειμένου να επωφελείται από συγκεκριμένες
αναφέρεται σε και ούτε θα σταθμίζεται ανάλογα με αυτούς. Ο
επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η απόδοση Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να θα ασκεί τη διακριτική
των Υπο-κεφαλαίων θα αποκλίνει σημαντικά από τους δείκτες ευχέρειά του προκειμένου να αποκλίνει αισθητά η στάθμιση
αναφοράς.
ορισμένων συστατικών στοιχείων των δεικτών αναφοράς
και να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε ομόλογα
που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, προκειμένου
να επωφελείται από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ
τούτου, αναμένεται ότι η απόδοση των Υπο-κεφαλαίων θα
αποκλίνει σημαντικά από τους δείκτες αναφοράς.

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Παλαιά διατύπωση για δείκτες αναφοράς

Νέα διατύπωση για δείκτες αναφοράς

Το παρόν Υπο-κεφάλαιο έχει στόχο την υψηλότερη δυνατή Το παρόν Υπο-κεφάλαιο έχει στόχο την υψηλότερη δυνατή
απόδοση των δεικτών αναφοράς SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y απόδοση των δεικτών αναφοράς SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y
(TR) και SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR). Το Υπο-κεφάλαιο
(TR) και SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR). Το Υπο-κεφάλαιο
υπόκειται σε ενεργή διαχείριση. Οι δείκτες αναφοράς
υπόκειται σε ενεργή διαχείριση. Οι δείκτες αναφοράς
χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τη σύνθεση του
χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τη σύνθεση του
χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες αναφοράς έχουν επιλεγεί,
χαρτοφυλακίου. Η πλειοψηφία της έκθεσης του Υπο-κεφαλαίου
επειδή είναι αντιπροσωπευτικοί των επενδυτικών μέσων
σε ομόλογα θα αναφέρεται σε και θα σταθμίζεται ανάλογα με των Υπο-κεφαλαίων και, συνεπώς, αποτελούν κατάλληλο
τους δείκτες αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα μπορεί, μέτρο σύγκρισης της απόδοσης. Η πλειοψηφία της έκθεσης
κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επενδύει σε ομόλογα που δεντων Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα δεν θα είναι κατ’ ανάγκη
περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, προκειμένου νασυστατικά στοιχεία των δεικτών αναφοράς, δεν θα
επωφελείται από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ αναφέρεται σε και ούτε θα σταθμίζεται ανάλογα με αυτούς. Ο
τούτου, αναμένεται ότι η απόδοση του Υπο-κεφαλαίου θα Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να ασκεί τη διακριτική ευχέρειά
του προκειμένου να αποκλίνει αισθητά η στάθμιση
αποκλίνει σημαντικά από τους δείκτες αναφοράς.
ορισμένων συστατικών στοιχείων των δεικτών αναφοράς
και να επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε ομόλογα που δεν
περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, προκειμένου να
επωφελείται από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ
τούτου, αναμένεται ότι η απόδοση του Υπο-κεφαλαίου θα
αποκλίνει σημαντικά και ουσιωδώς από τους δείκτες αναφοράς.

V. Ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration
EUR Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund και Credit Suisse
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(Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund (για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, τα «Υποκεφάλαια») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το άρθρο «Επενδυτικός στόχος και
επενδυτική πολιτική» του συμπληρώματος για τα Υπο-κεφάλαια στο κεφάλαιο 22 «Υπο-κεφάλαια» του
ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να ορίσει ότι:
•
•

κάθε Υπο-κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και 10% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του
σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις (ABS) και τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια (MBS) και
οι τίτλοι μη επενδυτικού βαθμού μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και 10% του συνολικού
καθαρού ενεργητικού κάθε Υπο-κεφαλαίου.

Επιπλέον, επισημαίνεται στους μεριδιούχους των Υπο-κεφαλαίων ότι το παλαιότερο άρθρο «Ειδικά
στοιχεία κινδύνου» έχει διαγραφεί και έχει αντικατασταθεί από νέο άρθρο «Στοιχεία κινδύνου» ως εξής:
Παλαιό άρθρο «Ειδικά στοιχεία κινδύνου»
Εφόσον αυτά τα Υπο-κεφάλαια μπορούν να επενδύουν
σε χρεωστικούς τίτλους στον τομέα του κατώτερου
επενδυτικού βαθμού, οι υποκείμενοι χρεωστικοί τίτλοι
μπορεί να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ως προς την
υποβάθμιση ή μπορεί να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
αθέτησης σε σύγκριση με τους χρεωστικούς τίτλους
από εκδότες πρώτης κατηγορίας. Οι υψηλότερες
αποδόσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποζημίωση
για τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου.
Πρόκειται για πολύ συντηρητικά Υπο-κεφάλαια, τα
οποία αναμένεται να καταγράφουν αργή αλλά σταθερή
ανάπτυξη. Είναι απίθανο να σημειωθεί πτώση της
τιμής εντός ενός έτους.

Νέο άρθρο «Στοιχεία κινδύνου»
Οι κίνδυνοι που αφορούν τα Υπο-κεφάλαια
περιγράφονται περαιτέρω στο κεφάλαιο 7
«Παράγοντες κινδύνου».
Επισημαίνεται στους
υποψήφιους επενδυτές ότι, παράλληλα με τους
κινδύνους που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7
«Παράγοντες κινδύνου», οι δυνητικές αποδόσεις που
απορρέουν από τίτλους εκδοτών στις αναδυόμενες
αγορές είναι γενικά πιο ασταθείς από τις αποδόσεις
που προκύπτουν από παρόμοιους τίτλους που
εκδίδονται
από
αντίστοιχους
εκδότες
στις
αναπτυγμένες, βιομηχανοποιημένες χώρες. Ως
αναδυόμενες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές
ορίζονται οι χώρες που δεν κατατάσσονται από την
Παγκόσμια Τράπεζα στις χώρες υψηλού εισοδήματος.
Επιπλέον, οι χώρες υψηλού εισοδήματος που
περιλαμβάνονται σε έναν χρηματοοικονομικό δείκτη
αναδυόμενων αγορών ενός κορυφαίου παρόχου
υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να θεωρηθούν
αναδυόμενες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές, εάν
θεωρηθεί ενδεδειγμένο από την Εταιρεία διαχείρισης
στο πλαίσιο των επενδυτικών μέσων ενός υποκεφαλαίου.

VI. Τέλος, ανακοινώνεται στους μεριδιούχους κάθε υπο-κεφαλαίου του Κεφαλαίου (για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, τα «Υπο-κεφάλαια») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τα
συμπληρώματα των Υπο-κεφαλαίων στο κεφάλαιο 22 «Υπο-κεφάλαια», προκειμένου να αποσαφηνίσει
ότι οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής πρέπει να υποβάλλονται σε γραπτή μορφή στην
Κεντρική Διοίκηση ή σε Διανομέα εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία διαχείρισης να λαμβάνει αυτές τις
αιτήσεις, έως τις 3:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) μία Εργάσιμη Ημέρα για τις τράπεζες πριν από
την Ημέρα Αποτίμησης, οποιαδήποτε ημέρα οι τράπεζες είναι ανοιχτές για συναλλαγές στο
Λουξεμβούργο. Οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής που παραλαμβάνονται μετά από αυτή
την ώρα παύσης συναλλαγών θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί πριν από τις 3:00 μ.μ. την ακριβώς
επόμενη Εργάσιμη Ημέρα για τις τράπεζες . Η καταβολή της τιμής έκδοσης πρέπει να πραγματοποιείται
εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας για τις τράπεζες μετά την Ημέρα Αποτίμησης, κατά την οποία
προσδιορίστηκε η τιμή έκδοσης των μεριδίων. Η καταβολή της τιμής εξαγοράς των μεριδίων
πραγματοποιείται εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας για τις τράπεζες μετά τον υπολογισμό της.
Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι αυτή η τροποποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την
εναρμόνιση των συμπληρωμάτων των Υπο-κεφαλαίων με τη γενική ενότητα του ενημερωτικού δελτίου,
καθώς αυτές οι πληροφορίες δεν υπήρχαν στα συμπληρώματα των Υπο-κεφαλαίων και δεν αποτελούν
ουσιώδη αλλαγή.
Οι μεριδιούχοι που δεν συμφωνούν με τις αλλαγές και απαριθμούνται στα σημεία I., II., III., IV. και V.
ανωτέρω μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδια τους χωρίς επιβάρυνση έως τις 4 Ιανουαρίου 2021 στις
3:00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι, μόλις τεθούν σε ισχύ οι παραπάνω αλλαγές, το νέο
ενημερωτικό δελτίο του Κεφαλαίου, το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), η
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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 εν λόγω έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα στη διεύθυνση credit-suisse.com.
Λουξεμβούργο, 4 Δεκεμβρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαχείρισης, για λογαριασμό του Κεφαλαίου
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