Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om dette fondet (“Fondet”). Informasjonen skal imidlertid ikke anses som
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe investorer med å forstå Fondets oppbygning og risikoen forbundet ved å investere
i det. Investorer anbefales å lese informasjonen for å kunne foreta en informert investeringsbeslutning om de skal investeres i Fondet eller ikke.

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund,
et underfond av CS Investment Funds 11
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LU0129338272
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Andelsklassen
ISIN
Forvaltningsselskap

Målsetninger og investeringspolicy
Aksjefondet blir aktivt forvaltet og har som målsetning å oppnå en avkastning som
er bedre enn MSCI World (NR). Fondets portefølje og prestasjoner kan avvike fra
referanseindeksen. Minst to tredjedeler av fondets aktiva investeres i aksjer og
aksjelignende verdipapirer fra utstedere som omsetter på anerkjente markeder,
og som anses som verdiaksjer. Fondets investeringer er ikke begrenset til en
bestemt aktivaklasse, et bestemt geografisk omfang eller en bestemt

bransjesektor. Investoren kan kjøpe eller selge andeler i fondet daglig, slik det er
angitt i prospektet. Denne andelsklassen gir ikke rett til utbytte. Fondet vil bære
omkostningene ved standard meglerprovisjon og bankgebyrer som Fondet pådrar
seg ved verdipapirtransaksjoner I tilknytning til porteføljen. Disse omkostningene
er ikke inkludert I avsnittet "Kostnader" I dette dokumentet.
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Fondets risiko- og avkastningsprofil viser variasjonene i verdi som en investering i
dette fondet ville ha gjennomgått de siste fem årene, og simulert prestasjonsdata
brukes hvis noe historikk mangler. Fondets risikovurdering kan endres i fremtiden.
Vær oppmerksom på at høyere mulige gevinster også betyr høyere mulige tap.
Den laveste risikokategorien betyr ikke at fondet er risikofritt.

Hvorfor er Fondet i denne bestemte kategorien?
Aksjekurser gjenspeiler hovedsakelig den forventede fremtidsutsikten til firmaer
som anslått av markedsaktører. Dette anslaget har det med å fluktuere sterkere i
tider med større usikkerhet. Forventningene har en tendens til å svinge sterkere i
tider med mer usikkerhet. Risikonivået til en investering i konvertible obligasjoner
baseres først og fremst på deres følsomhet for de underliggende aksjene. I
tillegg kan både kredittkvaliteten og valutaene bidra til risikoen. Fondet inneholder
konvertible obligasjoner som kan bevege seg betydelig i tråd med de

underliggende aksjene. Fondet kan ha en lav grad av utstederdiversifisering, noe
som kan gjøre det mer sårbart. Fondets bruk av svingningspriser kan også påvirke
risiko- og avkastningsprofilen.

Finnes det andre bestemte risikoer?
Fondets risiko- og avkastningsprofil gjenspeiler ikke risikoen knyttet til fremtidige
forhold som skiller seg fra det fondet har opplevd tidligere. Dette inkluderer de
følgende hendelsene som sjelden inntreffer, men som kan ha stor innvirkning.
• Kredittrisiko: Det kan hende at utstedere av aktiva som holdes av fondet, ikke
betaler inntekt eller avdrag som forfaller. Noen av fondets investeringer kan
ha betydelig kredittrisiko.
• Likviditetsrisiko: Aktiva kan ikke nødvendigvis selges til begrenset kostnad
over en kort nok tidsperiode. Fondets investeringer kan være utsatt for
begrenset likviditet. Fondet vil prøve å redusere denne risikoen gjennom ulike
tiltak.
• Driftsrisiko: Mangelfulle prosesser, teknisk svikt eller katastrofale hendelser
kan medføre tap.
• Politiske og juridiske risikoer: Investeringer kan påvirkes av endringer i regler
eller standarder som gjelder i et bestemt land. Dette inkluderer restriksjoner
på valutakonvertibilitet, at transaksjoner blir pålagt avgifter eller kontroller,
begrensninger når det gjelder eiendomsrett, eller andre juridiske risikoer.
Investeringer i mindre utviklede finansmarkeder kan eksponere fondet for økt
driftsmessig, juridisk eller politisk risiko.

Kostnader
Kostnader som påløper ved tegning og innløsning av andeler
Tegningsgebyr

5,00%

Innløsningsgebyr

Gjelder ikke

Avgift for konvertering

2,50%

Dette er maksimumssatsene som kan trekkes fra investors kapital før den
investeres eller før avkastningen på investeringen utbetales.
Løpende årlige kostnader
Løpende årlig forvaltningshonorar

1,87%

Kostnader under spesielle forhold
Suksesshonorar

Gjelder ikke

Kostnadene ved å investere i Fondet brukes til å dekke Fondets driftskostnader,
medregnet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse kostnadene
reduserer den potensielle avkastningen på investeringen. For å få detaljert
informasjon om avgifter bør investorer se kapitlene "CS Investment Funds 11
– sammendrag av andelsklasser" og "Utgifter og skatter" i prospektet, som er
tilgjengelig på www.credit-suisse.com.
Tegnings- og innløsningsgebyrene som angitt er maksimumsbeløpene som
kan belastes investoren. Opplysninger om de eksakte gebyrene er tilgjengelig hos
den enkelte investors individuelle investeringsrådgiver eller Fondets distributører.
De løpende kostnadene er basert på fjorårets utgifter for året som ble avsluttet
31. mars 2019. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke
suksesshonorarer og transaksjonsrelaterte kostnader som kurtasjer, unntatt et
eventuelt Tegnings-/innløsningsgebyr betalt av Fondet ved kjøp og innløsning/
salg av andeler/aksjer i andre kollektive investeringsselskaper.
Metoden med enkel svingningspris (SSP) brukes for å bestemme utstedelsesog innløsningsprisen til fondet. Investorer som ønsker mer informasjon om
betydningen av SSP, bør se det relevante kapitlet Verdijustert egenkapital i
prospektet, som er tilgjengelig på www.credit-suisse.com.

Historisk Avkastning
Avkastningsadvarsel

Fondets startdato og valuta

Merk at historisk avkastning ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning.
Prestasjonen til Fondet sporer ikke indeksen.

Fondet ble lansert den 8. juni 2001.
Andelsklassen ble lansert den 8. juni 2001.
Fondets basisvaluta er EUR.
Enhetsklassens valuta er EUR.
Historisk avkastning er beregnet i EUR.

Kostnader
Prestasjonstabellen viser Fondets investeringsutbytte som en prosentendring i
substansverdien fra en årsslutt til den neste i enhetsklassens valuta.
Gebyrene for fondets løpende kostnader er inkludert i beregningen av historisk
avkastning. Tegnings- og innløsningsgebyrene er unntatt fra beregningen av
historisk avkastning.
60%
40%
20%

46,3
25,9

30,1
19,5
3,9

0%

23,1

21,2

29,4

19,5
2,0

10,7

10,4

9,4

7,5

-0,1

-2,4

-4,1

-13,1

-20%
-40%

14,0

2009

Fondet

2010

2011

-14,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Referanse

Praktisk informasjon
Depotmottaker

Bytte mellom fond/andelsklasser

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Investorer kan søke om å konvertere alle eller noen av sine enheter til enheter
av samme klasse i et annet underfond eller til en annen klasse i det samme eller
et annet underfond, forutsatt at betingelsene for å få tilgang til den relevante
enhetsklassen er innfridd. Hvis investorer ønsker mer informasjon om
konvertering av enheter og gjeldende avgift for konvertering, finnes dette i
prospektet (avsnittet om konvertering av enheter).

Ytterligere opplysninger
Ytterligere informasjon om CS Investment Funds 11, Fondets prospekt og siste
års- og halvårsrapport kan innhentes kostnadsfritt, på norsk språk, fra Credit
Suisse Fund Management S.A., Luxembourg, de utpekte distributørene eller
online på www.credit-suisse.com. Dette dokumentet som inneholder viktig
investorinformasjon, er knyttet til et underfond som inngår i CS Investment Funds
11. Prospektet og de periodiske rapportene blir utarbeidet for hele paraplyfondet.
Ettersom aktiva og gjeld i hvert underfond blir holdt fra hverandre, vil ingen
individuelle underfond være ansvarlig for gjelden i et annet underfond i
paraplyfondet.
Detaljene i det oppdaterte forvaltningsselskapets kompensasjonserklæring,
inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og
fordeler beregnes, finner du på nettet på www.credit-suisse.com eller direkte
gjennom følgende kobling: https://www.credit-suisse.com/media/assets/
about-us/docs/our-company/our-governance/compensation-policy.pdf.
En
papirkopi er tilgjengelig på forespørsel uten ekstra kostnader.

Offentliggjøring av andelsverdi
Oppdaterte andelsverdier er nå tilgjengelige på www.credit-suisse.com.

Spesifikk fondsinformasjon
Flere Andelsklasser kan være tilgjengelige for dette Fondet. Hvis investor ønsker
mer detaljert informasjon, må vedkommende lese prospektet. Hvis investor
ønsker mer informasjon om markedsførte andelsklasser i investors rettsområde,
er slik informasjon tilgjengelig på www.credit-suisse.com.

Avgiftslovgivning
Fondet er underlagt skattelover og reguleringer i Luxembourg. Avhengig av
investors bostedsland kan dette påvirke hans eller hennes personlige
skatteposisjon. For ytterligere informasjon anbefales investor å kontakte en
skatterådgiver.

Ansvarsfraskrivelse
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg kan bare holdes ansvarlig
for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i
uoverensstemmelse med de relevante delene av Fondets prospekt.

Dette Fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av det nasjonale finanstilsynet (CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Credit Suisse Fund Management S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne viktige investorinformasjonen er oppdatert per 7. august 2019.

