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Λουξεμβούργο 

9 Ιανουαρίου 2020  

 

Πληροφορίες για τους Μεριδιούχους   
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Καταστατική έδρα: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Λουξεμβούργο B 72. 925 

 

(η «Εταιρεία διαχείρισης») 

 

ενεργούσα εξ ιδίου ονόματος και για λογαριασμό της 

 

CS Investment Funds 14 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Luxembourg K673 

(το «Κεφάλαιο») 

 

 

Η παρούσα ειδοποίηση δίδεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου 

 

1. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας διαχείρισης (το «Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε να τροποποιήσει το επενδυτικό 

προφίλ κάθε υπο-κεφαλαίου του Κεφαλαίου ως εξής: 

 

Υπο-κεφάλαιο Παλαιό επενδυτικό προφίλ Νέο επενδυτικό προφίλ 

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration EUR Bond Fund, 

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration CHF Bond Fund 

και  

Credit Suisse (Lux) Corporate 

Short Duration USD Bond Fund 

(τα «Υπο-κεφάλαια») 

 

Τα Υπο-κεφάλαια αυτά είναι κατάλληλα για 

επενδυτές που αναζητούν μια επένδυση η 

οποία προσφέρει το ίδιο εισόδημα όπως οι 

επενδύσεις βραχυπρόθεσμων ομολόγων, 

αλλά χωρίς την έκθεση σε κινδύνους 

επιτοκίου που συνήθως σχετίζονται με 

αυτήν τη μορφή εσόδων. 

Τα Υπο-κεφάλαια αυτά είναι 

κατάλληλα για επενδυτές με μέτρια 

ανοχή του κινδύνου και 

βραχυπρόθεσμη θεώρηση, οι οποίοι 

επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα 

ευρέως διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. 

Credit Suisse (Lux) Inflation 

Linked CHF Bond Fund 

Αυτό το Υπο-κεφάλαιο είναι κατάλληλο για 

επενδυτές που αναζητούν μια αποδοτική 

βασική επένδυση σε ομόλογα και 

επιθυμούν να προστατευτούν από τον 

κίνδυνο του πληθωρισμού. Επιτρέπουν 

στους επενδυτές να εμπιστευτούν το 

χρονοβόρο έργο της επιλογής και 

παρακολούθησης των τίτλων σε μια ομάδα 

διακεκριμένων ειδικών. Αυτά τα Υπο-

κεφάλαια είναι κατάλληλα για τη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. 

 

Αυτό το Υπο-κεφάλαιο είναι 

κατάλληλο για επενδυτές με μέτρια 

ανοχή του κινδύνου και 

βραχυπρόθεσμη θεώρηση, οι οποίοι 

επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα 

ευρέως διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. 

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc 

Bond Fund 

Αυτό το Υπο-κεφάλαιο είναι κατάλληλο για 

επενδυτές που αναζητούν μια βασική 

επένδυση σε ομόλογα στο αντίστοιχο 

Νόμισμα αναφοράς του Υπο-κεφαλαίου, 

αλλά οι οποίοι θα προτιμούσαν να 

εμπιστευτούν το χρονοβόρο έργο της 

επιλογής και παρακολούθησης των τίτλων 

Αυτό το Υπο-κεφάλαιο είναι 

κατάλληλο για επενδυτές με μέτρια 

ανοχή του κινδύνου και 

βραχυπρόθεσμη θεώρηση, οι οποίοι 

επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα 

ευρέως διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. 
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σε μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών, 

επενδύοντας έτσι με χαμηλό κόστος σε μια 

αγορά κεφαλαίων που είναι κατάλληλη για 

τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. 

 

 

2. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε την εφαρμογή ετήσιας αμοιβής αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου που θα 

ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,10% 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 Υπο-κεφαλαίων του Κεφαλαίου. Το Κεφάλαιο 2 «Επενδυτικά κεφάλαια CS 

14 – Σύνοψη κατηγοριών μεριδίων» του ενημερωτικού δελτίου του Κεφαλαίου (το «Ενημερωτικό 

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

«Επένδυση σε επενδυτικά κεφάλαια της CS 14», το Κεφάλαιο 9 «Δαπάνες και φόροι» και το 

Κεφάλαιο 18 «Κανονιστική γνωστοποίηση» του Ενημερωτικού δελτίου θα τροποποιηθούν επίσης 

ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ως άνω αλλαγές. 

 

3. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 9 «Δαπάνες και φόροι», τμήμα ii. «Δαπάνες» του 

Ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να ενημερώσει ότι όλα τα τέλη αδείας προς στους παρόχους 

δείκτη και όλες οι αμοιβές προς τους παρόχους συστημάτων διαχείρισης κινδύνων ή τους παρόχους 

δεδομένων για τα εν λόγω συστήματα διαχείρισης κινδύνων, που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης 

προκειμένου να εκπληρώσει τις νομοθετικές απαιτήσεις, θα εκταμιεύονται από το Κεφάλαιο. 

 

4. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ενόψει της ανάπτυξης ενός νομικού και κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση, αποφάσισε να δεσμευτεί για την εφαρμογή των αρχών βιωσιμότητας σε καθένα από 

αυτά τα Υπο-κεφάλαια, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 

παράγοντες και παράγοντες σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ESG), καθώς και τους κινδύνους για τη 

βιωσιμότητα κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Οι επενδυτές ενημερώνονται ότι οι 

ανωτέρω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος των επενδυτικών περιορισμών υπό την έννοια του 

Κεφαλαίου 6, «Επενδυτικές σχέσεις», του Ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες για τους παράγοντες ESG στη διεύθυνση www.credit-suisse.com/esg. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να τροποποιήσει στο Κεφάλαιο 22 «Υπο-κεφάλαια», το 

συμπλήρωμα όλων των Υπο-κεφαλαίων του Κεφαλαίου (για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, 

τα «Υπο-κεφάλαια») με σκοπό τη σαφή αναφορά στο τμήμα «Επενδυτικός στόχος και επενδυτική 

πολιτική» των συμπληρωμάτων των Υπο-κεφαλαίων που δηλώνει πως η διαχείριση των Υπο-

κεφαλαίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες ESG. 

 

5. Με την παρούσα ανακοινώνεται, ακόμη, στους Μεριδιούχους κάθε Υπο-κεφαλαίου ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 22 «Υπο-κεφάλαια» προκειμένου να εισαγάγει 

μια νέα διατύπωση στο άρθρο «Επενδυτικός στόχος» των σχετικών υπο-κεφαλαίων, ώστε να 

συμμορφώνεται με τις νέες Συχνές ερωτήσεις της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τους Δείκτες 

αναφοράς, ως εξής: 

 

Όνομα του υπο-

κεφαλαίου 

Νέα διατύπωση για τον Δείκτη αναφοράς 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration EUR Bond 

Fund 

Το παρόν Υπο-κεφάλαιο έχει ως στόχο την υψηλότερη δυνατή απόδοση του δείκτη αναφοράς 

BofA ML EMU Corporates 1-3Y. Το Υπο-κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργό διαχείριση. Οι δείκτες 

αναφοράς χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την κατασκευή χαρτοφυλακίου. Η 

πλειοψηφία της έκθεσης των Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα θα αναφέρεται σε και θα σταθμίζεται 

ανάλογα με τους δείκτες αναφοράς. Ο Διευθυντής Επενδύσεων θα μπορεί, κατά τη διακριτική 

του ευχέρεια, να επενδύει σε ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, 

προκειμένου να επωφελείται από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου 

αναμένεται η απόδοση του Υπο-κεφαλαίου να αποκλίνει σημαντικά από τους δείκτες αναφοράς. 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration CHF Bond 

Fund 

Το παρόν Υπο-κεφάλαιο έχει στόχο την υψηλότερη δυνατή απόδοση του δείκτη αναφοράς SBI 

AAA-BBB 1-3Y (TR). Το Υπο-κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργό διαχείριση. Οι δείκτες αναφοράς 

χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την κατασκευή χαρτοφυλακίου. Η πλειοψηφία της 

έκθεσης των Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα θα αναφέρεται σε και θα σταθμίζεται ανάλογα με τους 

δείκτες αναφοράς. Ο Διευθυντής Επενδύσεων θα μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να 

επενδύει σε ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, προκειμένου να 

http://www.credit-suisse.com/esg
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επωφελείται από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου αναμένεται η απόδοση 

του Υπο-κεφαλαίου να αποκλίνει σημαντικά από τους δείκτες αναφοράς. 

Credit Suisse (Lux) 

Corporate Short 

Duration USD 

Bond Fund 

Το παρόν Υπο-κεφάλαιο έχει στόχο την υψηλότερη δυνατή απόδοση του δείκτη αναφοράς ICE 

BofAML 1-3 Year US Corporate. Το Υπο-κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργό διαχείριση. Οι δείκτες 

αναφοράς χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την κατασκευή χαρτοφυλακίου. Η 

πλειοψηφία της έκθεσης των Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα θα αναφέρεται σε και θα σταθμίζεται 

ανάλογα με τους δείκτες αναφοράς. Ο Διευθυντής Επενδύσεων θα μπορεί, κατά τη διακριτική 

του ευχέρεια, να επενδύει σε ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, 

προκειμένου να επωφελείται από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου 

αναμένεται η απόδοση του Υπο-κεφαλαίου να αποκλίνει σημαντικά από τους δείκτες αναφοράς. 

Credit Suisse (Lux) 

Inflation Linked 

CHF Bond Fund 

Το παρόν Υπο-κεφάλαιο έχει στόχο την υψηλότερη δυνατή απόδοση των δεικτών αναφοράς SBI 

Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) και SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR). Το Υπο-κεφάλαιο υπόκειται 

σε ενεργό διαχείριση. Οι δείκτες αναφοράς χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την 

κατασκευή χαρτοφυλακίου. Η πλειοψηφία της έκθεσης των Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα θα 

αναφέρεται σε και θα σταθμίζεται ανάλογα με τους δείκτες αναφοράς. Ο Διευθυντής 

Επενδύσεων θα μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επενδύει σε ομόλογα που δεν 

περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, προκειμένου να επωφελείται από συγκεκριμένες 

επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου αναμένεται η απόδοση του Υπο-κεφαλαίου να αποκλίνει 

σημαντικά από τους δείκτες αναφοράς. 

Credit Suisse (Lux) 

Swiss Franc Bond 

Fund 

Το Υπο-κεφάλαιο έχει στόχο την υψηλότερη δυνατή απόδοση του δείκτη αναφοράς SBI Foreign 

AAA-BBB (TR). Το Υπο-κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργό διαχείριση. Ο δείκτης αναφοράς 

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την κατασκευή χαρτοφυλακίου και ως βάση για τη 

θέση περιορισμών κινδύνου. Η πλειοψηφία της έκθεσης των Υπο-κεφαλαίων σε ομόλογα θα 

αναφέρεται σε και έχει σταθμίσεις ανάλογες με τους δείκτες αναφοράς. Ο Διευθυντής 

Επενδύσεων θα μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επενδύει σε ομόλογα που δεν 

περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, προκειμένου να επωφεληθείται από συγκεκριμένες 

επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τούτου αναμένεται η απόδοση του Υπο-κεφαλαίου να αποκλίνει 

σε περιορισμένο βαθμό από τους δείκτες αναφοράς. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες συνθήκες 

αγοράς, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το Υπο-κεφάλαιο να βρίσκεται πιο κοντά 

στην απόδοση του δείκτη αναφοράς. 

 

6. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 5 «Επένδυση σε επενδυτικά κεφάλαια της CS 14» και πιο 

συγκεκριμένα το τμήμα vi. «Μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος» και του 

τμήματος viii «Πρόσωπα υπό απαγόρευση, αναγκαστική ανάκληση και μεταφορά μεριδίων», με σκοπό 

να αντανακλά ορισμένες σύγχρονες κανονιστικές εξελίξεις. 

 

7. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί περιορισμοί», και ιδίως το στοιχείο 5), με 

σκοπό να διασαφηνιστεί (α) πως η Εταιρεία διαχείρισης μπορεί επίσης να επιβάλλει τέλος 

διαχείρισης για επενδύσεις σε κεφάλαια στόχους που θεωρούνται συνδεδεμένα κεφάλαια, (β) πως 

το σωρευτικό τέλος διαχείρισης σε επίπεδο Υπο-κεφαλαίου και κεφαλαίου στόχου για Υπο-κεφάλαια 

που επενδύουν περισσότερο από 10% του συνολικού καθαρού ενεργητικού σε κεφάλαια στόχο, θα 

προσδιορίζεται στο συμπλήρωμα των σχετικών Υπο-κεφαλαίων στο Κεφάλαιο 22, «Υπο-κεφάλαια». 

 

8. Με την παρούσα ανακοινώνεται, επίσης, στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 7 «Παράγοντες κινδύνου» με σκοπό την 

εισαγωγή νέων παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με (α) τον βιώσιμο κίνδυνο επενδύσεων και (β) 

κυρώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε να συμπεριλάβει την τυποποιημένη δήλωση 

αποποίησης κινδύνου για τίτλους 144A. 

 

9. Με την παρούσα ανακοινώνεται, επίσης, στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 5 «Επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια της CS 

14», τμήμα iii., «Εξόφληση μεριδίων», με σκοπό να ευθυγραμμίσει το Ενημερωτικό δελτίο με την 

παράλληλη ενημέρωση των κανονισμών διαχείρισης του Κεφαλαίου (οι «Κανονισμοί διαχείρισης»), 

όπως έχει συμφωνηθεί με την Commission de Surveillance du Secteur Financier (η «CSSF»). 

 

10. Με την παρούσα ανακοινώνεται στους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 8 «Καθαρή αξία ενεργητικού» με σκοπό την ευθυγράμμιση 

του Ενημερωτικού δελτίου με την παράλληλη ενημέρωση των Κανονισμών διαχείρισης, όπως έχει 

συμφωνηθεί με τη CSSF. 
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Οι Μεριδιούχοι που δεν συμφωνούν με τις προαναφερθείσες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τα 

μερίδιά τους χωρίς χρέωση έως τις 7 Φεβρουαρίου 2020 στις 3:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). 

Οι παρούσες αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 10η Φεβρουαρίου 2020.  

 

Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι, μόλις τεθούν σε ισχύ οι παραπάνω αλλαγές, το νέο 

Eνημερωτικό δελτίο,το Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID), 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 εν λόγω έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση www.credit-suisse.com. 

 

Λουξεμβούργο, 9 Ιανουαρίου 2020 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαχείρισης, για λογαριασμό του Κεφαλαίου 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

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

