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Naam Subfonds Aandelencategorie Valuta ISIN 

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund B USD Capitalisation USD LU1005336182 

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund EB USD Capitalisation USD LU1005336422 

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund UB USD Capitalisation USD LU1138699688 

 

 

Luxemburg, 7 maart 2017 

 

 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders 
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 Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global Small & 

Mid Cap ILC Equity Fund (het 'Subfonds') 

Hierbij wordt medegedeeld dat de raad van bestuur van de Beleggingsinstelling heeft 

besloten om per 27 februari 2017 het liquidatieproces van het Subfonds in gang te 

zetten, omdat een effectief beheer van het Subfonds gezien de huidige geringe 

omvang van het totale nettovermogen van het Subfonds niet langer mogelijk is. 

De uitgifte en terugkoop van aandelen in het Subfonds werd gesloten vanaf 27 

februari 2017, 15.00 uur (Midden-Europese tijd). 

In het Subfonds zijn al voorzieningen getroffen met betrekking tot alle verplichtingen 

en (on)kosten in verband met deze omvangrijke terugkoop en daarop volgende 

liquidatie.  

De netto liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden berekend op of rond 6 

maart 2017, met valutadatum 8 maart 2017, of op een eerdere of latere datum 

zodra alle benodigde informatie beschikbaar is, en wordt daarna medegedeeld aan de 

aandeelhouders. 

Eventuele opbrengsten van de liquidatie en terugkoop die niet binnen een termijn van 

zes maanden aan de Aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd, zullen worden 

geplaatst bij de “Caisse de Consignations” in Luxemburg totdat de wettelijke 

verjaringstermijn is verstreken. 

Na afsluiting van de liquidatie zullen de boekhouding en boeken van het 

bovengenoemde Subfonds gedurende vijf jaar worden bewaard bij Credit Suisse 

Fund Services (Luxembourg) S.A. 

Luxemburg, 7 maart 2017 

De Raad van Bestuur 

 

 


