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Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 14  
 

Hierbij wordt medegedeeld aan de participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (het 

"Verdwijnende Subfonds") en Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund (het "Verkrijgende 

Subfonds") dat de Beheerder heeft besloten om het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met het Verkrijgende Subfonds 

overeenkomstig art. 1, lid 20(a) en het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake 

instellingen voor collectieve belegging, door alle activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds per 15 september 2016 

over te hevelen naar het Verkrijgende Subfonds. 

In ruil voor de overheveling van de activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds geeft het Verkrijgende Subfonds 

kosteloos participaties uit, en de participatiehouders die op dit moment participaties houden in het Verdwijnende Subfonds, 

ontvangen participaties in het Verkrijgende Subfonds. Daarbij geldt de volgende regeling: 
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Verdwijnende Subfonds Verkrijgende Subfonds 

Participat

ie-

categorie 

Minimum

-belang 

Maximale 

verkoop-

kosten 

Maximale 

aanpassing 

van de 

Netto 

Intrinsieke 

Waarde 

Maximaal 

beheers-

honorarium 

(p.j.) 

Performance 

fee 

Doorlo-

pende 

kosten 

Synthe-

tische 

risico/ren

-

dements-

indicator 

Partici

patie-

categ

orie 

Minimum-

belang 

Maximale 

verkoop-

kosten 

Maximale 

aanpassing 

van de 

Netto 

Intrinsieke 

Waarde 

Maximaal 

beheers-

honorarium 

(p.j.) 

Performance 

fee 

Doorlo-

pende 

kosten 

Synthe-

tische 

risico/ren-

dements-

indicator 

A CHF n.v.t. 5,00% 2,00% 0,90% n.v.t. 0,55% 2 
A 

CHF 
n.v.t. 5,00% 2,00% 1,00% n.v.t. 0,65% 2 

B CHF n.v.t. 5,00% 2,00% 0,90% n.v.t. 0,55% 2 
B 

CHF 
n.v.t. 5,00% 2,00% 1,00% n.v.t. 0,65% 2 

EB CHF n.v.t. 3,00% 2,00% 0,45% n.v.t. 0,31% 2 
EB 

CHF 
n.v.t. 3,00% 2,00% 0,50% n.v.t. 0,36% 2 

IB CHF 500.000 3,00% 2,00% 0,45% n.v.t. 0,37% 2 
IB 

CHF 
500.000 3,00% 2,00% 0,50% n.v.t. 0,40% 2 

UA CHF n.v.t. 5,00% 2,00% 0,70% n.v.t. 0,43% 2 
UA 

CHF 
n.v.t. 5,00% 2,00% 0,75% n.v.t. 0,46% 2 

UB CHF n.v.t. 5,00% 2,00% 0,70% n.v.t. 0,43% 2 
UB 

CHF 
n.v.t. 5,00% 2,00% 0,75% n.v.t. 0,46% 2 
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De volgende tabel biedt een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen de beleggingsdoelstellingen 

en het beleggingsbeleid van het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds. 

Verdwijnende Subfonds Verkrijgende Subfonds 

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid 

De doelstelling van het Subfonds is primair een voortdurend hoge 

opbrengst te realiseren met waardebehoud van de activa en een 
hoge liquiditeit.  

Het totale vermogen van het Subfonds wordt in 

overeenstemming met het principe van risicospreiding voor 
minimaal twee derde belegd in schuldpapier, obligaties, notes, 

vergelijkbare effecten met een vaste of variabele rente (met 

inbegrip van op discontobasis uitgegeven effecten) met een korte 

looptijd in de respectieve Referentievaluta. 

Maximaal een derde deel van het totale vermogen van elk 
Subfonds kan in andere valuta’s dan de Referentievaluta worden 
belegd.  

Maximaal 5% van het totale vermogen van het Subfonds mag 
worden belegd in CoCo’s (contingent convertibles). 

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid 

De valuta die in de naam van het Subfonds is genoemd, heeft 

uitsluitend betrekking op de Referentievaluta waarin het rendement 
en de Netto Intrinsieke Waarde van het Subfonds worden berekend, 
en niet op de beleggingsvaluta van het Subfonds.  

De beleggingsvaluta’s zijn valuta’s van over de hele wereld.  

De doelstelling van dit Subfonds is om een regelmatige opbrengst in 

de betreffende Referentievaluta te genereren.  

Het Subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in schuldpapier, obligaties, 

notes, vergelijkbare vastrentende of variabelrentende effecten (met 

inbegrip van op discontobasis uitgegeven effecten) met een korte tot 
middellange looptijd.  

Minimaal twee derde van het totale nettovermogen van elk Subfonds 

wordt belegd in vastrentende effecten boven het lagere investment-
grade-segment (rating ten minste “BBB–” volgens Standard & 

Poor’s of “Baa3” volgens Moody’s, of instrumenten die door de 

Beheerder van vergelijkbare kredietkwaliteit worden geacht) tot door 

bedrijven uitgegeven schuldpapier van hoge kwaliteit. 

Het Subfonds kan technieken en instrumenten gebruiken om het 

renterisico als gevolg van schuldinstrumenten met een langere 
looptijd te beperken, e.e.a. overeenkomstig de in het prospectus 

neergelegde beleggingsbeperkingen.  

 

Het besluit om het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met het Verkrijgende Subfonds werd genomen in het belang van 

de participatiehouders, en heeft tot doel om het productaanbod van Credit Suisse te stroomlijnen als gevolg van een 

reorganisatie van de beleggingen die de instelling in haar beheer heeft. De samenvoeging zal de beleggingsbasis van het 

Verkrijgende Subfonds vergroten, waardoor de beleggingen van het Verkrijgende en Verdwijnende Subfonds efficiënter worden 

beheerd, terwijl tegelijkertijd de bedrijfsvoering van twee vergelijkbare producten doelmatiger wordt. Gezien het vergelijkbare 

beleggingsbeleid en de activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds, wordt er geen 

substantieel effect van de samenvoeging voor het rendement van het Verkrijgende Subfonds verwacht. De Participatiehouders 

van het Verdwijnende Subfonds worden erop gewezen dat het maximale beheershonorarium en de doorlopende kosten van het 

Verkrijgende Subfonds hoger zijn dan de het honorarium en de kosten die gelden voor het Verdwijnende Subfonds (zie 

bovenstaande tabel). Het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds zijn niet van plan om de samenstelling van hun 

portefeuille vóór of na de samenvoeging aan te passen. Voor meer informatie over het Verkrijgende Subfonds verwijzen wij de 

participatiehouders naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het Verkrijgende Subfonds. Deze financiële bijsluiter is 

kosteloos op te vragen ten kantore van de Beheerde of via internet: www.credit-suisse.com. 

 

http://www.credit-suisse.com/
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Alle kosten van de samenvoeging (met uitzondering van eventuele transactiekosten, auditkosten, overige onkosten en 

overdrachtsbelasting op de beleggingen in verband met de overdracht van activa en passiva alsmede de overdrachtskosten in 

verband met de bewaargeving) komen voor rekening van de Beheerder, met inbegrip van juridische en accountantskosten, 

zegelrecht en andere administratieve kosten. 

Met ingang van de dagtekening van deze kennisgeving (te weten 8 augustus 2016) worden na 15.00 uur MET geen 

inschrijvingen meer geaccepteerd voor het Verdwijnende Subfonds. Tot 7 september 2016 is echter nog terugkoop van 

participaties in het Verdwijnende Subfonds mogelijk, d.w.z. participatiehouders kunnen nog tot 7 september 2016, 15.00 uur 

(Midden-Europese tijd) een verzoek tot terugkoop indienen, dat kosteloos zal worden afgehandeld. 

De omruil van participaties geschiedt op basis van de netto intrinsieke waarden zoals deze op 15 september 2016 worden 

berekend op basis van de slotkoersen van 14 september 2016, die zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Fracties van 

participaties in het Verkrijgende Subfonds worden uitgegeven tot op drie cijfers achter de komma. 

Aan de houders van participaties in het Verdwijnende Subfonds die hun Participaties niet op 7 september 2016 vóór 15.00 uur 

(Midden-Europese tijd) hebben aangemeld voor terugkoop, worden op 15 september 2016 corresponderende participaties 

toegekend in het Verkrijgende Subfonds met valutadatum 19 september 2016. 

Het is nog steeds mogelijk om op participaties in het Verkrijgende Subfonds in te schrijven of deze ter terugkoop aan te bieden, 

en wel op iedere bankwerkdag in Luxemburg. 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, gevestigd te 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Groothertogdom 

Luxemburg, is door de Beheerder als externe accountant aangewezen om een rapport op te stellen waarin wordt bevestigd dat 

in het kader van de samenvoegingen aan de voorwaarden als bedoeld in de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake 

instellingen voor collectieve belegging (icbe) is voldaan. 

De houders van participaties worden erop gewezen dat de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële 

Beleggersinformatie, alsmede de Gemeenschappelijke Voorwaarden van Samenvoeging zoals deze in het kader van de 

samenvoeging door de Beheerder zijn vastgesteld, de door de depotbank van de Beleggingsinstelling afgegeven verklaring met 

betrekking tot de samenvoeging, de accountantsverklaring waarin bevestigd wordt dat ter zake van de samenvoeging aan de 

voorwaarden als bedoeld in de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging is 

voldaan, alsmede de meest recente jaar- en halfjaarverslagen kosteloos op te vragen zijn ten kantore van de Beheerder. 

Participatiehouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale gevolgen van bovenvermelde samenvoeging 

in het land waar zij woonachtig of gevestigd zijn. 

Participatiehouders van de Subfondsen die niet instemmen met de bovengenoemde veranderingen, kunnen (een deel van) hun 

participaties tot 7 september 2016, 15.00 uur (Midden-Europese tijd) kosteloos ter terugkoop aanbieden. 

 

 

Luxemburg, 8 augustus 2016  
 

De Beheerder 


