
 

 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

 

 

CS INVESTMENT FUNDS 2 

CS INVESTMENT FUNDS 2 
Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg 

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). 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market Property Equity (het "Subfonds”) 

Hierbij wordt de Aandeelhouders van het Subfonds medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling 

(de "Raad van Bestuur") gemerkt heeft dat het door de huidige netto intrinsieke waarde van het Subfonds niet langer 

mogelijk is het Subfonds goed te beheren in het belang van de Aandeelhouders. 

Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten om het Subfonds per 20 juli 2016 (de "Liquidatiedatum") te liquideren. 

Dat betekent ook dat met ingang van de datum van deze Kennisgeving er geen inschrijvingen op en terugkopen van 

Aandelen in het Subfonds meer worden geaccepteerd. 

De Aandelen zullen worden teruggekocht tegen de netto intrinsieke waarde per Aandeel zoals berekend op de 

Liquidatiedatum. Er is een voorziening in de netto intrinsieke waarde van het Subfonds getroffen voor alle uitstaande 

debiteringen en eventuele debiteringen als gevolg van deze liquidatieprocedure. De uitbetaling van de opbrengst van de 

terugkoop als gevolg van de verplichte terugkoop vindt uiterlijk op 26 juli 2016 plaats (de “Uitbetalingsdatum”) in de 

betreffende referentievaluta. 
 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat de liquidatie van het Subfonds fiscale gevolgen kan hebben. 

Aandeelhouders die vragen hebben over eventuele fiscale gevolgen kunnen het beste contact opnemen met hun eigen 

onafhankelijke belastingadviseur aangaande eventuele Luxemburgse of andere fiscale gevolgen van deze liquidatie. 
 

De opbrengst van de terugkoop met betrekking tot Aandelen waarvoor geen uitbetaling aan de Aandeelhouders kon 

plaatsvinden, wordt zo spoedig mogelijk na de Uitbetalingsdatum gedeponeerd in de Caisse de Consignation in 

Luxemburg namens de personen die hier recht op hebben. 

Luxemburg, 20 juli 2016 

 

 

De Raad van Bestuur 


