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Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global 

Emerging Market ILC Equity Fund 

Hierbij worden de Aandeelhouders van CS Investment Funds 2 – Credit Suisse 

(Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (het "Subfonds") ervan op de 

hoogte gebracht dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap, in 

overeenstemming met de op 23 november 2017 gepubliceerde kennisgeving 

aan Aandeelhouders, heeft besloten onderstaande aandelenklassen (de 

"Aandelenklassen") van het Subfonds per 30 november 2017 te liquideren. 

De netto liquidatieopbrengsten per aandeel met betrekking tot de 

Aandelenklassen van het Subfonds, die op 30 november 2017 werden 

berekend, zijn in natura gecrediteerd aan de respectievelijke depositaris/cliënt 

met valutadatum 4 december 2017. 

De waarde van de netto liquidatieopbrengsten en de waarde per 

Aandelenklasse van het Subfonds zijn als volgt: 

Subfonds  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund 

Klasse Valuta ISIN 
Netto liquidatieopbrengst per 

aandelenklasse per 30 november 2017 

BH EUR LU0475784855 111,23 

UBH EUR LU1138699258 11,43 

UBH GBP LU1138699332 11,66 

 

Liquidatieopbrengsten en terugkoopprijzen die na afronding van de liquidatie 

niet aan de Aandeelhouders gedistribueerd kunnen worden, worden in 

bewaring gegeven bij de "Caisse de Consignations" in Luxemburg totdat de 

wettelijke verjaringstermijn is verstreken. 

 

Na afronding van de liquidatie wordt de administratie van de hierboven 

genoemde Aandelenklassen van het Subfonds gedurende vijf jaar bewaard 

door Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zodra de bovenstaande 

wijzigingen van kracht worden, het nieuwe prospectus van de Vennootschap, de 

Essentiële Beleggersinformatie (EBI), de laatste jaar- en halfjaarverslagen en de 

statuten conform de bepalingen van het prospectus verkrijgbaar zijn op de 

statutaire zetel van de Beheermaatschappij. 

Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com. 

 

 

Luxemburg, 13 december 2017 

 

De Raad van Bestuur 
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http://www.credit-suisse.com/

