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Luxemburg, 4 januari, 2017 

 

 

Kennisgeving aan de Participatiehouders 

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund 

 

 

 

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 13 
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). 

 

 Hierbij wordt aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 – Credit 

Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund (ten behoeve van dit punt te 

noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de 

Beheerder heeft besloten om een aandelensplitsing voor bepaalde 

participatiecategorieën van het Subfonds uit te voeren. 

 

Participatiecategorie Valuta ISIN 

IA USD USD LU0828907930 

IBH EUR EUR LU0828909043 

IB USD USD LU0828908078 

 

De aandelensplitsing wordt uitgevoerd in een verhouding van 10:1 en heeft als 

doel om de liquiditeit van bepaalde participatiecategorieën van het Subfonds te 

vergroten en het aantal participatiehouders uit te breiden door de prijs van de 

participaties van het Subfonds te verlagen.  
 

Participatiehouders die tot 11 januari 2017, 15.00 uur (MET) handelen in het 

Subfonds, hebben te maken met deze aandelensplitsing.  
 

De Participatiehouders hoeven geen actie te ondernemen. Het Registratie- en 

Overdrachtskantoor past de aandelensplitsing rechtstreeks toe op de participaties 

die zijn geregistreerd op de account van de Participatiehouder. 
 

Het Subfonds is op 12 januari 2017 gesloten voor inschrijving en terugkoop. 

 

De aandelensplitsing wordt berekend op 13 januari 2017, gebaseerd op de 

slotkoersen van 12 januari 2017. 

 

Elke Participatiehouder ontvangt negen (9) extra participaties voor iedere 

aangehouden participatie. 

 

De Participatiehouders ontvangen bericht van het Registratie- en 

Overdrachtskantoor over het aantal participaties die in het kader van de 

aandelensplitsing worden toegevoegd aan hun geregistreerde account.  
 

Vanaf 13 januari 2017 wordt gehandeld met de nieuwe netto intrinsieke waarde 

na de aandelensplitsing voor het Subfonds. 

 

Participatiehouders worden erop gewezen dat het huidige prospectus van de 

Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en het beheersreglement 

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

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

 

Luxemburg, 4 januari 2017 

 

De Raad van Bestuur van de Beheerder 

 

 

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

