
 

1 

 

11 Μαΐου 2020  

 

Πληροφορί ε ς  γ ι α τ ους  με ρι δι ούχ ους  

CS Investment Funds 13 

CS Investment Funds 14 

Με ί ωση  τ ων  μέ γ ι στ ων  συν τ ε λ ε στ ών  

δι ακύμαν σης  (swing factor) 

σε  2 %  
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Καταστατική έδρα: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Λουξεμβούργο 

R.C.S. Λουξεμβούργου B 72. 925 

(η «Εταιρεία διαχείρισης») 

 

ενεργούσα εξ ιδίου ονόματος και για λογαριασμό των 

 

CS Investment Funds 13 

R.C.S. Λουξεμβούργου K681 

CS Investment Funds 14 

R.C.S. Λουξεμβούργου K673 

 

Fonds commun de placement 

(τα «Κεφάλαια») 

 

Γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαχείρισης (το 

«Διοικητικό Συμβούλιο») της 19ης Μαρτίου 2020 (η «Προηγούμενη Ανακοίνωση») σύμφωνα με την οποία 

ενημερώνονται οι μεριδιούχοι των Υποκεφαλαίων που αναφέρονται παρακάτω (τα «Υποκεφάλαια») για την 

απόφαση προσωρινής αύξησης του μέγιστου συντελεστή διακύμανσης των Υποκεφαλαίων από 2% σε 3% για 

την προστασία των επενδυτών των Υποκεφαλαίων από αποδυνάμωση των μεριδίων που προέκυψε από έξοδα 

συναλλαγών ως αποτέλεσμα αυστηρής ρευστότητας των επικείμενων επενδυτικών αγαθών και αυξημένα 

περιθώρια συναλλαγών λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 

 

Από την Προηγούμενη Ανακοίνωση, η μεταβλητότητα και η ρευστότητα σε συγκεκριμένα τμήματα των αγορών 

σταθερού εισοδήματος έχουν σταθεροποιηθεί και τα πιστωτικά περιθώρια έχουν ανακάμψει.Επιπροσθέτως, 

έχουν σταθεροποιηθεί ο όγκος και η αξία των εξαγορών.Αντιστοίχως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη 

λήξη της έκτακτης εφαρμογής μέγιστου συντελεστή διακύμανσης στο 3% και την επαναφορά των μέγιστων 

συντελεστών διακύμανσης σε 2%, όπως υποδεικνύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο των Κεφαλαίων. 

 

Δεν απαιτείται από τους Μεριδιούχους να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια όσον αφορά τις αλλαγές που 

περιγράφονται παραπάνω. 
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Λουξεμβούργο, 11 Μαΐου 2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαχείρισης, για λογαριασμό των Κεφαλαίων 


