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Luxemburg, 13 oktober 2017 

 

 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

Kennisgeving van samenvoeging 

 

 

 

CS Investment Funds 2 
Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

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). 

 Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 

(het "Verdwijnende Subfonds") en aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) 

Global Dividend Plus Equity Fund (het "Verkrijgende Subfonds"), beide subfondsen 

van CS Investment Funds 2, medegedeeld dat de raad van bestuur van de 

Beleggingsinstelling heeft besloten om het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met 

het Verkrijgende Subfonds (de "Samenvoeging"). 

I. Soort samenvoeging 

De raad van bestuur van de Beleggingsinstelling (de "Raad van Bestuur") heeft besloten 

om over te gaan tot de Samenvoeging, e.e.a. overeenkomstig artikel 1, lid 20(a) en het 

bepaalde in hoofdstuk 8 van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 inzake 

instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "Wet van 2010") en artikel 26 

van de statuten van de Beleggingsinstelling, door alle activa en passiva van het 

Verdwijnende Subfonds aan het Verkrijgende Subfonds over te dragen. 

De activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds zullen met ingang van 20 

november 2017 (de "Ingangsdatum") worden toegeschreven aan het verkrijgende 

subfonds. 

II. Achtergrond van de samenvoeging 

De samenvoeging wordt gerealiseerd om het huidige productaanbod van Credit Suisse te 

stroomlijnen; bovendien wordt op deze manier de beleggingsbasis van het Verkrijgende 

Subfonds vergroot, waardoor de beleggingen van het Verdwijnende Subfonds efficiënter 

kunnen worden beheerd, terwijl tegelijkertijd de allocatie van de twee subfondsen wat 

betreft land, sector en stijlbias daarmee vergelijkbaar wordt. De Raad van Bestuur is 

ervan overtuigd dat de Samenvoeging in het belang is van de Aandeelhouders van zowel 

het Verdwijnende als het Verkrijgende Subfonds. 

III. Gevolgen voor de aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds en de 

aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds 

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

geeft het Verkrijgende Subfonds kosteloos aandelen uit, en de Aandeelhouders die op 

dit moment aandelen houden in het Verdwijnende Subfonds ontvangen aandelen in het 

Verkrijgende Subfonds. Daarbij geldt de regeling in de tabel verderop in deze 

kennisgeving. 

Als onderdeel van de samenvoeging wordt een belangrijk deel van het de portefeuille van 

het Verdwijnende Subfonds aangepast om ervoor te zorgen dat de portefeuille van het 

Verdwijnende Subfonds beter aansluit op die van het Verkrijgende Subfonds (zie 

hieronder). Beleggers in het Verdwijnende Subfonds worden erop gewezen dat de 

transactiekosten in verband met een dergelijke aanpassing voor rekening komen van het 

Verdwijnende Subfonds. Door de portefeuille van het Verdwijnende Subfonds aan te 

laten sluiten op die van het Verkrijgende Subfonds, wordt ervoor gezorgd dat beleggers 

volledig blijven beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten en dat de 

beleggingsdoelstellingen en het hieronder beschreven beleggingsbeleid/-strategie van 

zowel het Verdwijnende als het Verkrijgende Subfonds binnen korte tijd na sluiting van 

het Verdwijnende Subfonds voor terugkoop, vergelijkbaar zijn en tot vergelijkbare 

marktexposure leiden. De hierboven beschreven aanpassing van de portefeuille vindt 

plaats tussen de datum waarop het Verdwijnende Subfonds wordt gesloten voor 

terugkoop (zoals hieronder aangegeven) en de Ingangsdatum. 
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Verdwijnende Subfonds 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 

Verkrijgende Subfonds 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

 

Aandelen

categorie 
(valuta) 

 
Soort 
Aandeel* Minimum-

belang 

Maximale 

verkoopkoste
n 

Maximale 
aanpassin
g van de 

Netto 
Intrinsieke 
Waarde 

Maximaal 
beheers-

honorarium 
(p.j.) 

Doorlopend

e kosten 

Synthetisch
e 

risico/ren-
dements-
indicator 

Aandelen

categorie 
(valuta) 

 
Soort 
Aandeel* Minimum-

belang 

Maximale 

verkoopkoste
n 

Maximale 
aanpassin
g van de 

Netto 
Intrinsieke 
Waarde 

Maximaal 
beheers-

honorarium 
(p.j.) 

Doorlopend

e kosten 

Synthetisch
e 

risico/ren-
dements-
indicator 

B (USD) CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,92% 1,96% 5 B (USD) CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,92% 1,92% 5 

EB 
(USD) 

CG n.v.t. 3,00% 2,00% 0,70% 0,82% 5 
EB 
(USD) 

CG n.v.t. 3,00% 2,00% 0,70% 0,78% 5 

IB (USD) CG 500.000 3,00% 2,00% 0,70% 1,05% 5 IB (USD) CG 500.000  3,00% 2,00% 0,70% 1,00% 5 

UB 

(USD) 
CG n.v.t.  5,00% 2,00% 1,50% 1,34% 5 

UB 

(USD) 
CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,50% 1,28% 5 

UBH 
(CHF) 

CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,50% 1,31% 5 
UBH 
(CHF) 

CG n.v.t. 5,00% 2,00% 1,50% 1,26% 5 

*CG = kapitalisatieparticipatiebewijzen / D = uitkerend 

 

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. 

Beleggingsdoelstellingen, beleggingsbeleid en beleggingsstrategie 

Verdwijnende Subfonds 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund 

 

Verkrijgende Subfonds 

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund 

 

Beleggingsdoelstelling  

Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement in Amerikaanse dollar 

(referentievaluta) te realiseren, rekening houdend met het principe van risicodiversificatie, 

veiligstelling van het ingelegde vermogen en de liquiditeit van het belegde vermogen. 
Het beleggingsproces is gebaseerd op een eigen bottom-up-methode voor de aandelenselectie 

op basis van het Industrial Life Cycle (ILC)-proces, waarbij gebruik gemaakt wordt van Credit 
Suisse HOLTTM. Bij het ILC-proces wordt het universum van bedrijven waarin kan worden 
belegd, ingedeeld in op basis van hun levenscyclusfase en aan de hand hiervan geëvalueerd. De 

aandelenselectie wordt ondersteund door Credit Suisse HOLTTM, maar de uiteindelijke 
beleggingsbeslissing berust bij de beleggingsbeheerder. 
 

Beleggingsdoelstelling  

Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement in de betreffende Referentievaluta 

te realiseren, rekening houdend met het principe van risicodiversificatie, veiligstelling van het 

ingelegde vermogen en de liquiditeit van de beleggingen. 
Het Subfonds belegt in een breed gediversifieerde aandelenportefeuille met naar verwachting 

bovengemiddelde dividendopbrengsten. 
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Beleggingsbeleid 

Ten minste twee derde van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen en andere 
aan aandelen verwante effecten en rechten (American depositary rights [ADR] en global 
depository receipts [GDR]) van bedrijven over de hele wereld. Het Subfonds kan ook max. 40% 

in opkomende landen en markten beleggen.  
Daarnaast mag het Subfonds in het bijzonder maximaal een derde van zijn totale vermogen 

wereldwijd en ongeacht de valuta, conform artikel 1) f) Hoofdstuk 6 “Beleggingsbeperkingen” 

beleggen in zichtdeposito’s of andere opvraagbare deposito’s, of conform artikel 1) h) Hoofdstuk 

6 “Beleggingsbeperkingen” in geldmarktinstrumenten.  

Met het oog op het afdekken van risico’s en een efficiënt portefeuillebeheer kunnen deze 

beleggingen ook in de vorm van derivaten geschieden, zoals futures en opties op aandelen, aan 
aandelen verwante effecten en aandelenindices van bedrijven, mits aan de beperkingen wordt 

voldaan zoals vermeld in Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen". 
Voorts kan het Subfonds – met inachtneming van de hiervoor vermelde beleggingsprincipes – 
maximaal 30% beleggen in gestructureerde producten (certificates, notes) op aandelen, aan 

aandelen verwante effecten, aandelenmandjes en aandelenindices van bedrijven over de hele 
wereld die voldoende liquide zijn en worden uitgegeven door een eersteklas bank (of door een 

emittent die beleggers dezelfde mate van bescherming biedt als een eersteklas bank). Deze 
gestructureerde producten dienen ingevolge art. 41 van de Wet van 17 december 2010 als 

effecten te worden aangemerkt. Bovendien 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.  

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 van Hoofdstuk 6 

“Beleggingsbeperkingen” tevens valutatermijncontracten en andere valutaderivaten afsluiten.  
Eventuele indices waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, zullen worden geselecteerd in 

overeenstemming met art. 9 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.  

Door dit Subfonds aangehouden liquide beleggingen in de vorm van zicht- en termijndeposito’s, 
alsmede schuldinstrumenten die inkomsten uit rentebetalingen genereren, en icbe's die zelf in 
kortlopende termijndeposito’s en geldmarktinstrumenten beleggen, mogen maximaal 25% van 

het nettovermogen van het Subfonds uitmaken. 

 

Beleggingsbeleid 

Ten minste twee derde van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen en andere 
aan aandelen verwante effecten en rechten (American depository receipts (ADR), global 
depository receipts, winstbewijzen, participatiecertificaten, dividendbewijzen etc.) van bedrijven 

wereldwijd. Het Subfonds kan ook in opkomende landen en markten beleggen. 
Met het oog op 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”. Voorts kan het Subfonds ruimer gebruikmaken van de hieronder 

vermelde derivatentransacties ter optimalisatie van het totale portefeuillerendement: 

a) aan- en verkoop van put- en callopties op aandelen en aandelenindices, 

b) aan- en verkoop van futures op aandelen, aandelenindices en dividendindices, alsmede 
op de dividendopbrengsten van aandelen en aandelenindices. Het Subfonds mag daarbij 

uitsluitend futures aangaan die worden verhandeld aan een beurs of aan een andere 
gereguleerde, voor het publiek openbare markt in een OESO-land. 
Eventuele indices waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, zullen worden geselecteerd in 

overeenstemming met art. 9 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008. 
Overeenkomstig hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" mogen derivaten ook worden gebruikt ter 

afdekking.  
Met het oog op het afdekken van valutarisico’s en de oriëntatie van het fondsvermogen op een of 

meer andere valuta’s die binnen het beleggingsbeleid vallen, kan het Subfonds overeenkomstig 

artikel 3 van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" tevens valutatermijncontracten en andere 

valutaderivaten afsluiten. 
De onderliggende waarde van alle derivaten mag niet meer bedragen dan 100% van de Netto 

Intrinsieke Waarde van het Subfonds. 

Door dit Subfonds aangehouden liquide beleggingen in de vorm van zicht- en termijndeposito’s, 

alsmede schuldinstrumenten die inkomsten uit rentebetalingen genereren, en icbe's die zelf in 
kortlopende termijndeposito’s en geldmarktinstrumenten beleggen, mogen maximaal 15% van 

het nettovermogen van het Subfonds uitmaken. 

Daarnaast kan het Subfonds – met inachtneming van de hiervoor vermelde beleggingsprincipes – 
maximaal 30% van zijn nettovermogen beleggen in gestructureerde producten op aandelen, 
aandelenmandjes en aandelenindices (certificates), aandelenvolatiliteitsindices, dividendindices en 

dividendopbrengsten van aandelen 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. Bovendien 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. 
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Beleggersprofiel 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die willen participeren in de economische ontwikkeling 
van de internationale aandelenmarkt. De ondernemingen worden geselecteerd ongeacht hun 
marktkapitalisatie (micro-, small-, mid-, large-caps), of hun relatie met een bepaalde 

geografische regio of sector. Dit kan tot een geografische en/of op een bepaalde sector gerichte 
concentratie leiden.  

Aangezien de beleggingen gericht zijn op aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan grote 

waardefluctuaties, dienen beleggers te beschikken over een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 

Beleggersprofiel 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die willen participeren in de economische ontwikkeling 
van de internationale aandelenmarkt. De ondernemingen worden geselecteerd ongeacht hun 
marktkapitalisatie (micro-, small-, mid-, large-caps), of hun relatie met een bepaalde 

geografische regio of sector. Dit kan tot een geografische en/of op een bepaalde sector gerichte 
concentratie leiden.  

Aangezien de beleggingen gericht zijn op aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan grote 

waardefluctuaties, dienen beleggers te beschikken over een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 
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Het Verdwijnende en Verkrijgende Subfonds hebben dezelfde dienstverleners, 

waaronder de beheerder, beleggingsmanager, depotbank, administratiekantoor en 

accountant.  

De betreffende aandelencategorieën in het Verkrijgende Subfonds wijken soms op 

bepaalde punten af van de overeenkomstige aandelencategorieën van het 

Verdwijnende Subfonds wat betreft (i) toepasselijke vergoedingen en (ii) 

systematische risico-/rendementsfactor. Daarnaast kan de uitgifte van aandelen als 

gevolg van de Samenvoeging leiden tot verwatering van de deelneming van de 

huidige aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds.  

Met ingang van 13 oktober 2017, 15.00 uur (MET) worden er geen inschrijvingen 

meer geaccepteerd voor het Verdwijnende Subfonds. 

De aandeelhouders van het Verdwijnende en Verkrijgende Subfonds die niet 

akkoord gaan met de Samenvoeging, kunnen gedurende een periode van één 

maand vanaf de datum van deze publicatie (nl. 13 oktober 2017, en eindigend op 

13 november 2017 om 15.00 uur (MET)) kosteloos (met uitzondering van eventuele 

deïnvesteringskosten) een aanvraag indienen voor terugkoop van (een deel van) hun 

aandelen.  

De aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds mogen ook een aanvraag 

indienen voor de omwisseling van hun aandelen in aandelen van een ander subfonds 

van de Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het artikel over 

de omwisseling van aandelen in het prospectus van de Beleggingsinstelling. 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, gevestigd te 2, rue Gerhard 

Mercator, L-2182 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, is door de Beheerder 

van de Beleggingsinstelling 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 Wet van 2010 is voldaan. 

Van 13 november 2017 t/m 17 november 2017 worden inschrijvingen en 

terugkopen met betrekking tot het Verkrijgende Subfonds opgeschort. 

Indien de datum van de opschorting verandert of indien de opschorting 

moet worden verlengd vanwege onvoorziene omstandigheden, worden 

aandeelhouders hiervan in kennis gesteld.  

De laatste netto intrinsieke waarde van het Verdwijnende Subfonds wordt 

op 20 november 2017 berekend. 

Alle aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds die geen aanvraag tot 

terugkoop hebben ingediend, ontvangen op de Ingangsdatum een aantal nieuwe 

aandelen (zoals van toepassing) van de betreffende Aandelencategorie van het 

Verkrijgende Subfonds op basis van de hieronder genoemde ruilverhouding (de 

"Nieuwe Aandelen"); er worden hiervoor geen inschrijvingskosten berekend. 

Aandeelhouders mogen hun nieuwe aandelen verhandelen, ook als zij nog geen 

bevestiging hebben ontvangen van de allocatie van de nieuwe aandelen. 

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 van de 

Beleggingsinstelling, met inbegrip van juridische en accountantskosten en andere 

administratieve kosten. 

Aandeelhouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van bovenvermelde veranderingen in het land waar zij woonachtig of 

gevestigd zijn. 



 

6 

 

IV. Criteria voor de waardering van de activa en passiva op de datum van de 

berekening van de ruilverhouding  

De activa van het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds worden 

gewaardeerd overeenkomstig de in de statuten en het huidige prospectus van de 

Beleggingsinstelling vastgelegde waarderingsprincipes. 

V. Berekeningsmethode van de ruilverhouding  

Het aantal aandelen dat zal worden toegekend aan de aandeelhouders van het 

Verdwijnende Subfonds, wordt bepaald op basis van een ruilverhouding die 

overeenkomt met de netto intrinsieke waarde van de betreffende 

aandelencategorieën van het Verdwijnende en Verkrijgende Subfonds, berekend 

overeenkomstig het bepaalde in het prospectus van de Beleggingsinstelling en 

gecontroleerd door de accountant van de Beleggingsinstelling op de Ingangsdatum. 

De ruilverhouding wordt berekend op 20 november 2017, gebaseerd op de 

slotkoersen van 17 november 2017, en wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.  

VI. Overige informatie voor aandeelhouders 

Voor meer informatie over de Samenvoeging kunnen aandeelhouders terecht bij de 

statutaire zetel van de Beleggingsinstelling: 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.  

Zodra deze beschikbaar is, is er een exemplaar van de door de Raad van Bestuur 

van de Beleggingsinstelling aangenomen gemeenschappelijke voorwaarden van 

Samenvoeging met betrekking tot de Samenvoeging alsmede van de 

accountantsverklaring aangaande de voorwaarden van de samenvoeging 

beschikbaar ten kantore van de Beleggingsinstelling. 

De meest recente versie van de prospectussen, de essentiële beleggersinformatie, de 

statuten en de meest recente (half)jaarverslagen van de Beleggingsinstelling zijn 

verkrijgbaar ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet:  

www.credit-suisse.com, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de prospectussen. 

 

De Raad van Bestuur  

Luxemburg, 13 oktober 2017 

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

