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Luxembourg, 6 december 2016 

 

 

Kennisgeving aan de 

Participatiehouders/Aandeelhouders 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

société anonyme 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

De “Beheerder” 

handelend in eigen naam en namens 

CS Investment Funds 11 
Fonds commun de placement 

(de “Beleggingsinstelling”) een buitenlandse 

icbe opgenomen in het door de Autoriteit 

Financiële Markten gehouden register (te 

raadplegen via www.afm.nl/registers). 

********************************************* 

CS Investment Funds 2 
Beleggingsinstelling met veranderlijk 

kapitaal naar Luxemburgs recht 

5, rue Jean Monnet,  

L-2180 Luxembourg 

R.C.S Luxembourg B 124.019 

(de “Beleggingsinstelling”) een buitenlandse 

icbe opgenomen in het door de Autoriteit 

Financiële Markten gehouden register (te 

raadplegen via www.afm.nl/registers). 

 

 Hierbij wordt medegedeeld aan de participatiehouders van "Credit Suisse (Lux) 

European Property Equity Fund”, een subfonds van CS Investment Funds 11, 

(hierna te noemen: het "Verdwijnende Subfonds") en de aandeelhouders van 

“Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund”, een 

subfonds van CS Investment Funds 2, (hierna te noemen: het "Verkrijgende 

Subfonds"), waarvan de naam met ingang van 30 november 2016 is gewijzigd in 

"Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund" dat de raden 

van bestuur van de Beheerder en de Beleggingsinstelling hebben besloten om de 

respectieve categorieën van het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met de 

dienovereenkomstige aandelencategorieën van het Verkrijgende Subfonds, e.e.a. 

overeenkomstig artikel 1, lid 20(a) en het bepaalde in hoofdstuk 8 van de 

Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve 

belegging, zoals gewijzigd, door al hun activa en passiva per 30 november 2016 

over te dragen. 

De koersen voor de omwisseling van de Participatiecategorieën van het 

Verdwijnende Subfonds in Aandelencategorieën van het Verkrijgende Subfonds 

die op 21 november 2016 om 15.00 uur (Midden-Europese tijd) nog niet waren 

teruggekocht, werden op basis van de op 30 november 2016 berekende netto 

intrinsieke waarden als volgt gebaseerd op de slotkoersen van 29 november 2016: 

Verdwijnende Subfonds 

CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 

Categorie 
(valuta) 

 
ISIN 

 
Valor 

 
Netto Intrinsieke Waarde 

B (EUR) LU0129337381 1235387 20,097060 

DB (EUR) LU0145376199 1403041 
1.508,210871 

(FX 1,06195) (= USD 1.601,644535) 

IB (EUR) LU0129337548 1235389 
2.351,356396 

(FX 1,06195) (= USD 2.497,022925) 

UB (EUR) LU1144401673 26378832 
8,520436 

(FX 1,06195) (= USD 9,048277) 

 

Verkrijgende Subfonds 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

(voormalige naam: Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund 

Aandelencategorie 
(valuta) 

 
ISIN 

 
Valor 

 
Netto Intrinsieke Waarde 

BH (EUR) LU1483617970 33748645 20,097060 

DA (USD) LU1215828135 27799595 865,566723 

IB (USD) LU1483618358 33748652 2.497,022925 

UA (USD) LU1144416358 26377038 8,022799 
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Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds worden erop gewezen dat de 

meest recente versie van het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie 

alsmede het meest recente jaar- en halfjaarverslag en het Beheersreglement van 

de Beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar zijn of kunnen worden aangevraagd 

ten kantore van de Beheerder. De documenten zijn ook te raadplegen via 

www.credit-suisse.com. 

Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds worden erop gewezen dat het 

nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de Essentiële Beleggersinformatie 

en het meest recente jaar- en halfjaarverslag alsmede de statuten kosteloos 

verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet: www.credit-

suisse.com, een en ander overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. 

Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds en Aandeelhouders van het 

Verkrijgende Subfonds dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke 

fiscale gevolgen van bovenvermelde samenvoeging in het land waarvan zij 

staatsburger zijn of waar zij woonachtig of gevestigd zijn. 

De Beheerder 

De Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling 

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

