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CS Investment Funds 13 

CS Investment Funds 14 

Αύξ ηση  τ ων  μέ γ ι στ ων  συν τ ε λ ε στ ών  

δι ακύμαν σης  (swing factor) σε  3%   
 

 

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”» 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8. Καθαρή αξία ενεργητικού / Προσαρμογή της καθαρής αξίας ενεργητικού 

(Μέθοδος Single Swing Pricing) του τρέχοντος Ενημερωτικού δελτίου των Κεφαλαίων,  

προκειμένου να προστατευθούν οι υφιστάμενοι Μεριδιούχοι και με την επιφύλαξη των όρων που παρατίθενται 

στο Κεφάλαιο 22, «Υπο-κεφάλαια», η Καθαρή αξία ενεργητικού ανά Κατηγορία μεριδίων ενός Υπο-κεφαλαίου 

μπορεί να προσαρμοστεί προς τα άνω ή προς τα κάτω κατά ένα μέγιστο ποσοστό («συντελεστής διακύμανσης») 

που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 22, «Υπο-κεφάλαια», σε περίπτωση καθαρού πλεονάσματος των αιτήσεων 

εγγραφής για νέα μερίδια ή εξαγοράς μια δεδομένη Ημέρα αποτίμησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ίδια 

Καθαρή αξία ενεργητικού ισχύει για όλους τους εισερχόμενους και εξερχόμενους επενδυτές τη δεδομένη 

Ημέρα αποτίμησης. 

Η προσαρμογή της Καθαρής αξίας ενεργητικού έχει στόχο την κάλυψη ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, του 

κόστους συναλλαγών, των φορολογικών επιβαρύνσεων και των περιθωρίων προσφορών που βαρύνουν το 

αντίστοιχο Υπο-κεφάλαιο λόγω των εγγραφών για νέα μερίδια, των εξαγορών ή/και των μετατροπών μεριδίων 

στο και από το Υπο-κεφάλαιο. Οι υφιστάμενοι Μεριδιούχοι δε θα χρειαστεί να επιβαρύνονται έμμεσα πλέον 

με αυτό το κόστος, καθώς είναι άμεσα ενσωματωμένο στον υπολογισμό της Καθαρής αξίας ενεργητικού και, 

συνεπώς, επιβαρύνει τους εισερχόμενους και εξερχόμενους επενδυτές. Η Καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να 

προσαρμόζεται κάθε Ημέρα αποτίμησης σε καθαρή βάση συναλλαγών.  

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 22, «Υπο-κεφάλαια» / Προσαρμογή της καθαρής αξίας ενεργητικού (Μέθοδος 

Single Swing Pricing) του τρέχοντος Ενημερωτικού δελτίου των Κεφαλαίων, η Καθαρή αξία ενεργητικού που 

υπολογίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8, «Καθαρή αξία ενεργητικού» θα αυξάνεται έως μέγιστο ποσοστό 2% 

ανά Μερίδιο στην περίπτωση καθαρού πλεονάσματος των αιτήσεων εγγραφής για νέα μερίδια ή θα μειώνεται 
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έως μέγιστο ποσοστό 2% ανά Μερίδιο στην περίπτωση καθαρού πλεονάσματος των αιτήσεων εξαγοράς όσον 

αφορά τις αιτήσεις που λαμβάνονται την αντίστοιχη Ημέρα αποτίμησης. 

 

Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, η Εταιρεία διαχείρισης μπορεί, για το συμφέρον των Μεριδιούχων, 

να αποφασίσει να αυξήσει τον μέγιστο συντελεστή διακύμανσης που αναφέρεται παραπάνω. 

 

Οι ανησυχίες για την εξάπλωση του νέου κορονοϊού («Covid-19») και άλλες εξάρσεις επιδημιών και 

μεταδοτικών νοσημάτων με επιπτώσεις στο σύστημα υγείας στο παρελθόν έχουν οδηγήσει τις κυβερνήσεις σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης των ιών, 

συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις μετακινήσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και των 

παρατεταμένων περιόδων κλεισίματος των χώρων εργασίας. Η έξαρση των μεταδοτικών νοσημάτων όπως το 

Covid-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα με αποτέλεσμα να προκληθεί αστάθεια 

στις παγκόσμιες κεφαλαιακές αγορές και αντίστοιχα να επηρεαστούν αρνητικά οι περιφερειακές ή παγκόσμιες 

οικονομίες, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τα Υπο-κεφάλαια, το οποίο επηρεάζει αρνητικά 

τα επιχειρηματικά και οικονομικά αποτελέσματα του Υπο-κεφαλαίου.  

 

 

 

 

Κατά την εκτίμηση των τρεχουσών περιστάσεων στην αγορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 

τρεχουσών οικονομικών κρίσεων, παρατηρήθηκε σημαντική ταχεία μείωση της ρευστότητας σε ειδικά τμήματα 

των αγορών σταθερού εισοδήματος και τα πιστωτικά περιθώρια διευρύνονται για να αντικατοπτρίσουν τον 

αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο παγκοσμίως, ο οποίος εκδηλώθηκε πιο πρόσφατα στις αναδυόμενες αγορές και 

στα περιθώρια κρατικών χρεογράφων.  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερθέντα και έχοντας ως στόχο την προστασία και διασφάλιση ότι το κόστος 

συναλλαγών που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αύξησης στον όγκο και στην αξία των εξαγορών δεν επηρεάζει 

τους υπόλοιπους επενδυτές στα Υπο-κεφάλαια, διά της παρούσας ενημερώνουμε τους Μεριδιούχους 

ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να αυξήσει προσωρινά τον μέγιστο συντελεστή 

διακύμανσης (swing factor) από 2% σε 3% για τα Υπο-κεφάλαια που αναγράφονται στη συνέχεια. 

 

Οι Μεριδιούχοι θα ενημερωθούν μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να επιστρέψει στον αρχικό μέγιστο 

συντελεστή διακύμανσης σύμφωνα με το τρέχον Ενημερωτικό δελτίο των Κεφαλαίων. 

 

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

περιγράφονται παραπάνω. 

 

 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 3,00% 

CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 3,00% 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 3,00% 

CS Investment Funds 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 3,00% 

 

 

 

Λουξεμβούργο, 19 Μαρτίου 2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαχείρισης, για λογαριασμό των Κεφαλαίων 


