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1. Kennisgeving aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (het "Verdwijnende 

Subfonds"), een subfonds van de CS Investment Funds 11 en aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global 

Property Income Maximiser Equity Fund (het "Verkrijgende Subfonds"), een subfonds van de CS Investment Funds 2, dat 

per 30 november 2016 zal worden gereorganiseerd en waarvan de naam zal worden gewijzigd in Credit Suisse (Lux) 

Global Property Total Return Equity Fund. 
 

Hierbij wordt aan de Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds en aan de Aandeelhouders van het Verkrijgende 

Subfonds medegedeeld dat de raad van bestuur van de Beheerder en de Beleggingsinstelling hebben besloten om over te 

gaan tot samenvoeging van het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds, e.e.a. overeenkomstig artikel 1, 

(20)(a) en het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor 

collectieve belegging in effecten, door alle activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds per 30 november 2016 over 

te hevelen naar het Verkrijgende Subfonds (de "Samenvoeging"). 

Daarnaast wordt medegedeeld aan de Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds dat de raad van bestuur van de 

Beleggingsinstelling heeft besloten dat het Verkrijgende Subfonds wordt gereorganiseerd en dat de huidige naam met 

ingang van 30 november 2016 wordt gewijzigd in Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, e.e.a. 

volgens het bepaalde in ondergenoemd punt 2. 

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

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

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

CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 

Verkrijgende Subfonds 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund 

(naam wordt gewijzigd in “Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund”) 

Participati

ecategorie 
(valuta) 

 

Soort 
Parti-
cipatie* 

Minimum
-belang 

Maximale 

verkoop-
kosten 

Maximale 
aanpassing 

van de 
Netto 
Intrinsieke 

Waarde 

Maximaal 

beheers-
honorarium 
(p.j.) 

Doorlo-

pende 
kosten 

Synthe-
tische 

risico/ren
-
dements-

indicator 

Participati

ecategorie 
(valuta) 

 

Soort 
Parti-
cipatie* 

Minimum-
belang 

Maximale 

verkoop-
kosten 

Maximale 
aanpassing 

van de 
Netto 
Intrinsieke 

Waarde 

Maximaal 

beheers-
honorarium 
(p.j.) 

Doorlo-pende 
kosten** 

Synthe-tische 

risico/ren-
dements-
indicator 

B (EUR) CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,92% 2,27% 6 BH (EUR) CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,92% 2,01% 5 

DB (EUR) CG n.v.t. n.v.t. 2,00% n.v.t. 0,09% 6 DA (USD) D n.v.t. n.v.t. 2,00% n.v.t. 0,10% 5 

IB (EUR) CG 500.000 3,00% 2,00% 0,90% 1,25% 6 IB (USD) CG 500.000  3,00% 2,00% 0,90% 1,00% 5 

UB (EUR) CG n.v.t.  5.00% 2.00% 1.50% 1.47% 6 UA (USD) D n.v.t. 5.00% 2.00% 1.50% 1.25% 5 

*CG = kapitalisatieparticipatiebewijzen / D = uitkerend 

** De doorlopende kosten van het Verkrijgende Subfonds zijn gebaseerd op de geraamde onkosten. 
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Hoewel het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds in dezelfde aandelensector beleggen (beleggingen in 

vastgoedbedrijven) worden Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds gewezen op de verschillen tussen het 

Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds, en tussen de participaties in het Verdwijnende Subfonds en de 

overeenkomstige aandelen in het Verkrijgende Subfonds, e.e.a. zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en in bijlage I bij 

deze kennisgeving. Zo verschillen de aandelen in het Verkrijgende Subfonds in bepaalde gevallen van de overeenkomstige 

participaties in het Verdwijnende Subfonds wat betreft de vergoedingen die van toepassing zijn, de referentievaluta, het beleid om 

risico's af te dekken of het uitkeringsbeleid. Daarnaast worden de Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds erop 

gewezen dat zij als gevolg van de samenvoeging Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling worden en derhalve stemrecht 

jegens de Beleggingsinstelling verkrijgen. En in meer algemene zin dienen Participatiehouders zich bewust te zijn van de afwijkende 

rechtsvorm van de Beleggingsinstelling en de gevolgen die dit heeft voor de governancestructuur. 

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

de Participatiehouders en Aandeelhouders, en heeft tot doel om het bestaande productaanbod van Credit Suisse te 

stroomlijnen. 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 feit dat het beleggingsbeleid en de activa en passiva van het Verdwijnende 

Subfonds en het Verkrijgende Subfonds tamelijk vergelijkbaar zijn, wordt er geen substantieel effect van de samenvoeging voor het 

rendement van het Verkrijgende Subfonds verwacht. Aangezien de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het 

Verkrijgende Subfonds vanaf de ingangsdatum zullen worden gewijzigd, zal ook de portefeuille per diezelfde datum worden herijkt. 

Daarnaast dienen aandeelhouders zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot veranderingen in de doorlopende kosten (zie 

bovenstaande tabel). De Aandeelhouders worden erop gewezen dat (i) de referentievaluta van het Verkrijgende Subfonds (USD) 

afwijkt van de referentievaluta van het Verdwijnende Subfonds (EUR) en (ii) het uitkeringsbeleid van aandelen in het Verkrijgende 

Subfonds in bepaalde gevallen afwijkt van de respectieve participaties van het Verdwijnende Subfonds. Zie voor meer informatie 

over de kenmerken van de aandelen van het Verkrijgende Subfonds hoofdstuk 2 "CS Investment Funds 2 – Overzicht van de 

Aandelencategorieën" en hoofdstuk 5 " Beleggen in CS Investment Funds 2" van het prospectus van CS Investment Funds 2. 

Voor meer informatie over het Verkrijgende Subfonds verwijzen wij de Aandeelhouders naar Bijlage I alsmede de Essentiële 

Beleggersinformatie (EBI) van het Verkrijgende Subfonds. Deze financiële bijsluiter is kosteloos op te vragen ten kantore van de 

Beheerder. 

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. 

De uitgifte van participaties in het Verdwijnende Subfonds en aandelen in het Verkrijgende Subfonds wordt per 22 november 

2016 gestaakt. Dat betekent dat verzoeken tot inschrijving en omruil met betrekking tot het Verdwijnende Subfonds en het 

Verkrijgende Subfonds nog tot 21 november 2016, 15.00 uur (MET) worden geaccepteerd. Tot 21 november 2016 is voor 

Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds en Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds terugkoop van 

participaties in het Verdwijnende Subfonds respectievelijk terugkoop van aandelen in het Verkrijgende Subfonds mogelijk, d.w.z. 

dat verzoeken tot terugkoop tot 21 november 2016, 15.00 uur (MET) ingediend kunnen worden en kosteloos in behandeling 

worden genomen. 
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De omruil van aandelen en participatiebewijzen geschiedt op basis van de Netto Intrinsieke Waarden zoals deze op 30 

november 2016 worden berekend op basis van de slotkoersen van 29 november 2016, en wordt zo spoedig als praktisch 

mogelijk gepubliceerd. Fracties van aandelen in het Verkrijgende Subfonds worden uitgegeven tot op drie cijfers achter de 

komma. 

Aan de Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds die hun participaties niet op 21 november 2016 vóór 15.00 uur 

(MET) hebben aangemeld voor terugkoop, worden op 30 november 2016 corresponderende aandelen toegekend in het 

Verkrijgende Subfonds met valutadatum 1 december 2016. 

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 Aandeelhouders en Participatiehouders 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 en de Beleggingsinstelling zijn vastgesteld, de door de depotbank van de Beheerder en 

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, het 

beheersreglement van de Beleggingsinstelling en de statuten van de Beheerder 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. 

Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds en Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds die niet instemmen met de 

hier beschreven Samenvoeging kunnen (een deel van) hun aandelen of participaties tot 21 november 2016, 15.00 uur (MET) 

kosteloos ter terugkoop aanbieden. 
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2. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds 
 

De Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds worden er daarnaast op gewezen dat de naam, de beleggingsdoelstelling 

en het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Subfonds per 30 november 2016 als volgt worden gewijzigd:  
 

Huidige naam Nieuwe naam 

 

Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity 

Fund 

 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund  

Huidige beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid Nieuwe beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid 

Beleggingsdoelstelling 

Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement in 

Amerikaanse dollars (referentievaluta) te realiseren, rekening 

houdend met het principe van risicodiversificatie, veiligstelling 

van het ingelegde vermogen en de liquiditeit van het belegde 

vermogen. 
 

 

Beleggingsbeleid 

De waardeontwikkeling van de referentieportefeuille wordt 

gerealiseerd doordat het vermogen van het Subfonds wordt 

belegd in een of meer zogenaamde "unfunded swaps" met 

eersteklas financiële instellingen als tegenpartij.  
Het Subfonds (i) gaat op zakelijke basis een total return swap 

(de "Swap") aan met een vaste beleggingstermijn, waarbij een 

eersteklas financiële instelling zoals Credit Suisse International 

als tegenpartij optreedt (de "Tegenpartij bij de Swaptransactie"). 

Het doel van de Swap is dat het Subfonds het rendement van 

de referentieportefeuille ontvangt en een 

financieringspercentage betaalt en (ii) de netto-opbrengst uit de 

inschrijvingen bij de uitgifte van Aandelen van het Subfonds 

belegt in liquide middelen, obligaties die worden uitgegeven of 

gegarandeerd door een lidstaat van de OESO of door een 

lokale overheid van die lidstaat of door een supranationale 

instelling/onderneming met een Europees, regionaal of 

wereldwijd bereik, waarbij het in de meeste gevallen gaat om 

obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door 

eersteklas emittenten, aandelen die worden verhandeld op een 

gereguleerde markt van de OESO of EU, mits deze aandelen 

Beleggingsdoelstelling 

Het doel van dit Subfonds is om het maximaal haalbare absolute 

rendement in de referentievaluta te behalen, met een volatiliteit 

die lager is dan de gemiddelde volatiliteit van de markt. 

Het Subfonds wordt actief beheerd en het rendement wordt 

primair gegenereerd door aandelenselectie, met van tijd tot tijd 

shortposities via futures-overlay. 
 

Beleggingsbeleid 

Minimaal twee derde deel van het netto vermogen van het 

Subfonds wordt als volgt belegd:  
wereldwijd (met inbegrip van opkomende markten) in aandelen 

en aan aandelen verwante effecten (American depository 

receipts (ADR), global depository receipts (GDR), winstbewijzen, 

dividendbewijzen, preferente aandelen, participatiecertificaten 

etc.) van internationale vastgoedbedrijven en closed-end 

vastgoedbeleggingsfondsen (real estate investment trusts; 

REIT). "Vastgoedbedrijven" zijn veelal bedrijven die betrokken 

zijn bij de planning, bouw, eigendom, het beheer of de verkoop 

van woningen en commercieel of industrieel vastgoed, alsmede 

fabrikanten en distributeurs van goederen voor de bouwsector. 

Voorts kan het Subfonds beleggen in bedrijven die het 

merendeel van hun omzet genereren door middel van de 

financiering van bovengenoemde activiteiten. 
De effecten worden ongeacht hun marktkapitalisatie 

geselecteerd (micro-cap, small-cap, large-cap) en het Subfonds 

kan geconcentreerde posities in small- en micro-caps 

aanhouden. Met het oog op het afdekken van risico’s en een 

efficiënt portefeuillebeheer kunnen deze beleggingen ook in de 
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zijn opgenomen in een hoofdindex, aandelen of participaties die 

worden uitgegeven door een icbe die hoofdzakelijk belegt in de 

hierboven genoemde obligaties/aandelen en aandelen of 

participaties die worden uitgegeven door geldmarkt-icb's met 

dagelijkse waardering en een AAA-rating of gelijkwaardig. 

Hiervan wordt verwacht dat deze een rendement genereren dat 

overeenkomt met het financiële percentage dat voor de Swap 

moet worden betaald. Dit betekent dat het Subfonds en 

uiteindelijk de Aandeelhouders geen recht hebben op inkomsten 

uit de vermogenswaarden van het Subfonds. 
 

Beschrijving van de referentieportefeuille 

De referentieportefeuille bestaat uit de volgende twee delen: 

 het 'aandelen'-portefeuilledeel 

 het 'covered short-call'-portefeuilledeel, zoals 

hieronder beschreven. 
 

Beschrijving van het 'aandelen'-portefeuilledeel: 

Het 'aandelen'-portefeuilledeel wordt wereldwijd belegd in 

aandelen en aan aandelen verwante effecten (American 

depository receipts (ADR), global depository receipts (GDR), 

winstbewijzen, dividendbewijzen, participatiecertificaten etc.) van 

internationale vastgoedbedrijven en closed-end 

vastgoedbeleggingsfondsen (real estate investment trusts; 

REIT). “Vastgoedbedrijven” zijn veelal bedrijven die betrokken 

zijn bij de planning, bouw, eigendom, het beheer of de verkoop 

van woningen en commercieel of industrieel vastgoed. Voorts 

kan de referentieportefeuille beleggen in bedrijven die het 

merendeel van hun omzet genereren door middel van de 

financiering van bovengenoemde activiteiten. 
De referentieportefeuille kan daarnaast maximaal 30% van zijn 

nettovermogen wereldwijd, en ongeacht de valuta, beleggen in 

aandelen en aan aandelen verwante effecten van bedrijven die 

nauw met de vastgoedsector zijn verbonden, zoals fabrikanten 

en distributeurs van goederen voor de bouwsector. 
 

Beschrijving van het 'covered shortcall'-portefeuilledeel: 

De referentieportefeuille kan een overlay-strategie voeren 

('covered call-strategie'), bestaande uit de verkoop van covered 

call-opties (short-posities) op de onderliggende 

vorm van derivaten geschieden, mits aan de beperkingen wordt 

voldaan als vermeld in Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen”. 

Bij deze derivaten kan het ook gaan om futures en opties op 

aandelen, aan aandelen verwante effecten en effectenindices 

van bedrijven en closed-end vastgoedbeleggingsfondsen 

(closed-end real estate investment trusts -REIT). Eventuele 

indices waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, zullen 

worden geselecteerd in overeenstemming met art. 9 van de 

groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.  
De resulterende exposure naar de aandelenmarkt als gevolg van 

de actieve hedging van het Subfonds kan in de loop der tijd 

variëren tussen de 0 en 100%. 

Daarnaast kan het Subfonds – met inachtneming van de 

hiervoor vermelde beleggingsprincipes – maximaal 30% van zijn 

nettovermogen beleggen in gestructureerde producten 

(certificates, notes) op aandelen, aan aandelen verwante 

effecten, aandelenmandjes en aandelenindices die voldoende 

liquide zijn en door een eersteklas bank (of door een emittent 

die beleggers dezelfde mate van bescherming biedt als een 

eersteklas bank) worden uitgegeven. Deze gestructureerde 

producten dienen ingevolge art. 41 van de Wet van 17 

december 2010 als effecten te worden aangemerkt. Ook moet 

regelmatig op basis van onafhankelijke bronnen een 

transparante waardering van deze producten plaatsvinden. 

Gestructureerde producten mogen geen hefboomeffect 

teweegbrengen. Aandelenmandjes en aandelenindices moeten 

niet alleen aan de regels voor risicospreiding voldoen, maar ook 

voldoende gediversifieerd zijn. 
 

Het Subfonds mag maximaal één derde deel van zijn 

nettovermogen beleggen in contanten, zicht- en 

termijndeposito's, geldmarktinstrumenten, vastrentende effecten 

waaronder maar niet beperkt tot obligaties, notes en 

vergelijkbare vast- en variabelrentende effecten, effecten die op 

verdisconteerbare basis worden uitgegeven door 

publiekrechtelijke, particuliere en gedeeltelijk geprivatiseerde 

emittenten over de hele wereld (waaronder opkomende 

markten). Effecten in de non-investmentgradesector mogen 

maximaal 15% van het totale nettovermogen van het Subfonds 

uitmaken. Voorts mag maximaal 10% van het nettovermogen 
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aandelenportefeuille (long-posities). De maximale nominale 

waarde van de short-call-posities mag maximaal 100% van de 

long-posities van de referentieportefeuille bedragen. 
De opties op aandelen en aan aandelen verwante effecten 

voldoen aan de bepalingen in hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen".  
 

van het Subfonds worden belegd in obligaties met een "B-"-

rating volgens Standard & Poor’s of een "B3"-rating volgens 

Moody’s. 
In afwijking van het bepaalde in het artikel 5 van hoofdstuk 6 

“Beleggingsbeperkingen” mag het Subfonds maximaal 30% van 

zijn nettovermogen beleggen in participatiebewijzen of aandelen 

van andere ICBE’s en/of andere ICB’s als bedoeld in artikel 1) 

lid e) van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" 

("Doelfondsen"). 

Met het oog op het afdekken van valutarisico’s en de oriëntatie 

van het vermogen op een of meer andere valuta’s kan het 

Subfonds overeenkomstig artikel 3 j) Hoofdstuk 6 

“Beleggingsbeperkingen” tevens valutatermijncontracten en 

andere valutaderivaten afsluiten. 

 

 

 

 

Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds die niet instemmen met de hierboven onder punt 2 genoemde wijzigingen, 

kunnen hun aandelen tot 21 november 2016 kosteloos ter terugkoop aanbieden.  
 

Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds worden erop gewezen dat, zodra bovengenoemde wijzigingen van kracht 

worden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en de statuten verkrijgbaar zijn 

ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet (www.credit-suisse.com),een en ander overeenkomstig het bepaalde in 

het prospectus. 

 

 

 

Luxemburg, 14 oktober 2016  
 

 

Credit Suisse Fund Management S.A., namens CS Investment Funds 11 

 

CS Investment Funds 2 

  

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

 

Belangrijkste verschillen tussen het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds 

 

 Verdwijnende Subfonds Verkrijgende Subfonds 
Rechtsvorm Het Verdwijnende Subfonds is een subfonds 

van CS Investment Funds 11, een fond 

commun de placement, vertegenwoordigd door 

zijn beheerder: Credit Suisse Fund 

Management S.A. 
 

Het Verkrijgende Subfonds is een subfonds van CS 

Investment Funds 2, een société d'investissement à 

capital variable. CS Investment Funds 2 heeft Credit 

Suisse Fund Management S.A. aangesteld als 

beheerder. 
 

Beleggings-

doelstelling 

en -beleid 

Beleggingsdoelstelling en 

beleggingsbeleid 

Minimaal twee derde deel van het vermogen 

van dit Subfonds wordt belegd in 

vastgoedbedrijven, met inbegrip van closed-end 

vastgoedbeleggingsfondsen (closed-end real 

estate investment trusts - REIT), die zijn 

gevestigd in Europa en een groot deel van hun 

bedrijfsactiviteiten daar uitvoeren. Er zullen 

geen rechtstreekse beleggingen in vastgoed 

plaatsvinden. 

"Vastgoedbedrijven" zijn veelal bedrijven die 

betrokken zijn bij de planning, bouw, eigendom, 

het beheer of de verkoop van woningen en 

commercieel of industrieel vastgoed. 

Voorts kan het Subfonds beleggen in bedrijven 

die het merendeel van hun omzet genereren 

door middel van de financiering van 

bovengenoemde activiteiten. 

Daarnaast kan het Subfonds maximaal 30% 

van het nettovermogen wereldwijd en in elke 

valuta, beleggen in aandelen en aan aandelen 

verwante effecten van ondernemingen waarvan 

de activiteiten nauw samenhangen met de 

vastgoedsector, zoals bouwbedrijven of 

Beleggingsdoelstelling 

Het doel van dit Subfonds is om het maximaal haalbare 

absolute rendement in de referentievaluta te behalen, 

met een volatiliteit die lager is dan de gemiddelde 

volatiliteit van de markt. 

Het Subfonds wordt actief beheerd en het rendement 

wordt primair gegenereerd door aandelenselectie, met 

van tijd tot tijd shortposities via futures-overlay. 
 

Beleggingsbeleid 

Minimaal twee derde deel van het nettovermogen van 

het Subfonds wordt wereldwijd (met inbegrip van 

opkomende markten) belegd in aandelen en aan 

aandelen verwante effecten (American depository 

receipts (ADR), global depository receipts (GDR), 

winstbewijzen, dividendbewijzen, preferente aandelen, 

participatiecertificaten etc.) van internationale 

vastgoedbedrijven en closed-end 

vastgoedbeleggingsfondsen (real estate investment 

trusts; REIT). "Vastgoedbedrijven" zijn veelal bedrijven 

die betrokken zijn bij de planning, bouw, eigendom, het 

beheer of de verkoop van woningen en commercieel of 

industrieel vastgoed, alsmede fabrikanten en 

distributeurs van goederen voor de bouwsector. Voorts 

kan het Subfonds beleggen in bedrijven die het 

merendeel van hun omzet genereren door middel van de 

financiering van bovengenoemde activiteiten. De 

effecten worden ongeacht hun marktkapitalisatie 

geselecteerd (micro-cap, small-cap, large-cap) en het 
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producenten en distributeurs van producten 

voor de bouwindustrie. 
Subfonds kan geconcentreerde posities in small- en 

micro-caps aanhouden. 
Met het oog op het afdekken van risico’s en een 

efficiënt portefeuillebeheer kunnen deze beleggingen 

ook in de vorm van derivaten geschieden, mits aan de 

beperkingen wordt voldaan als vermeld in Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen”. Bij deze derivaten kan het ook 

gaan om futures en opties op aandelen, aan aandelen 

verwante effecten en effectenindices van bedrijven en 

closed-end vastgoedbeleggingsfondsen (closed-end real 

estate investment trusts -REIT). Eventuele indices 

waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, zullen 

worden geselecteerd in overeenstemming met art. 9 van 

de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.  
De resulterende exposure naar de aandelenmarkt als 

gevolg van de actieve hedging van het Subfonds kan in 

de loop der tijd variëren tussen de 0 en 100%. 

Daarnaast kan het Subfonds – met inachtneming van de 

hiervoor vermelde beleggingsprincipes – maximaal 30% 

van zijn nettovermogen beleggen in gestructureerde 

producten (certificates, notes) op aandelen, aan 

aandelen verwante effecten, aandelenmandjes en 

aandelenindices die voldoende liquide zijn en door een 

eersteklas bank (of door een emittent die beleggers 

dezelfde mate van bescherming biedt als een eersteklas 

bank) worden uitgegeven. Deze gestructureerde 

producten dienen ingevolge art. 41 van de Wet van 17 

december 2010 als effecten te worden aangemerkt. 

Ook moet regelmatig op basis van onafhankelijke 

bronnen een transparante waardering van deze 

producten plaatsvinden. Gestructureerde producten 

mogen geen hefboomeffect teweegbrengen. 

Aandelenmandjes en aandelenindices moeten niet alleen 

aan de regels voor risicospreiding voldoen, maar ook 

voldoende gediversifieerd zijn. 
 

Het Subfonds mag maximaal één derde deel van zijn 

nettovermogen beleggen in contanten, zicht- en 

termijndeposito's, geldmarktinstrumenten, vastrentende 

effecten waaronder maar niet beperkt tot obligaties, 
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notes en vergelijkbare vast- en variabelrentende 

effecten, effecten die op verdisconteerbare basis 

worden uitgegeven door publiekrechtelijke, particuliere 

en gedeeltelijk geprivatiseerde emittenten over de hele 

wereld (waaronder opkomende markten). Effecten in de 

non-investmentgradesector mogen maximaal 15% van 

het totale nettovermogen van het Subfonds uitmaken. 

Voorts mag maximaal 10% van het nettovermogen van 

het Subfonds worden belegd in obligaties met een "B-"-

rating volgens Standard & Poor’s of een "B3"-rating 

volgens Moody’s. 
In afwijking van het bepaalde in het artikel 5 van 

hoofdstuk 6 “Beleggingsbeperkingen” mag het 

Subfonds maximaal 30% van zijn nettovermogen 

beleggen in participatiebewijzen of aandelen van andere 

ICBE’s en/of andere ICB’s als bedoeld in artikel 1) lid e) 

van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" 

("Doelfondsen"). 

Met het oog op het afdekken van valutarisico’s en de 

oriëntatie van het vermogen op een of meer andere 

valuta’s kan het Subfonds overeenkomstig artikel 3 j) 

Hoofdstuk 6 “Beleggingsbeperkingen” tevens 

valutatermijncontracten en andere valutaderivaten 

afsluiten. 
 

PEA-regeling 

van 

toepassing 

Ja Nee 

Referentie-

valuta 
EUR USD 

Jaarlijkse 

Algemene 

Vergadering 

van 

Aandeelhoud

ers 

N.V.T. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 

("AVA") vindt in Luxemburg plaats op de tweede dinsdag 

van de maand oktober om 11.00 uur (Midden-Europese 

tijd). Indien deze dag in Luxemburg geen Bankwerkdag 

is, vindt de AVA plaats op de volgende Bankwerkdag.  

 


