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Informatie voor de Aandeelhouders van 

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund 

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund 
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Beleggingsmaatschappij met 

veranderlijk kapitaal naar 

Luxemburgs recht 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. (handelsregister) 

Luxemburg B 124.019 

 

(de "Vennootschap")  

een buitenlandse icbe opgenomen in het 

door de Autoriteit Financiële Markten 

gehouden register (te raadplegen via 

www.afm.nl/registers). 

 

1. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation 

Fund 

(het "Subfonds") 

Hierbij worden de Aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat het prospectus van de 

Vennootschap is bijgewerkt om te verduidelijken dat de nominale waarde van de activa van 

het Subfonds waarmee totale-opbrengstenswaps kunnen worden afgesloten, maximaal 

100% van de volgens de commitment-methode berekende intrinsieke waarde van het 

Subfonds kan bedragen. De verwachting is dat de waarde van dergelijke totale-

opbrengstenswaps doorgaans tussen 85% en 100% van de volgens de commitment-

methode berekende intrinsieke waarde van het Subfonds zal liggen. In bepaalde 

omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. 

Bovenstaande toelichting is een verduidelijking en geen wijziging van het huidige 

beleggingsbeleid. 

2. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap 

Alpha Long/Short Fund (het "Subfonds") 

Hierbij worden de Aandeelhouders ervan op de hoogte gebracht dat het prospectus van de 

Vennootschap is bijgewerkt om te verduidelijken dat de nominale waarde van de activa van 

het Subfonds waarmee totale-opbrengstenswaps kunnen worden afgesloten, maximaal 

100% van de volgens de commitment-methode berekende intrinsieke waarde van het 

Subfonds kan bedragen. De verwachting is dat de waarde van dergelijke totale-

opbrengstenswaps doorgaans tussen 10% en 50% van de volgens de commitment-

methode berekende intrinsieke waarde van het Subfonds zal liggen. In bepaalde 

omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. 

Bovenstaande toelichting is een verduidelijking en geen wijziging van het huidige 

beleggingsbeleid. 

3. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global Property Total 

Return Equity Fund (het "Subfonds") 

Hierbij worden de Aandeelhouders van het Subfonds ervan op de hoogte gebracht dat de 

Raad van Bestuur heeft besloten om de afwikkelingstermijn van het Subfonds te wijzigen, 

waardoor inschrijvings-, terugkoop- en omwisselingsverzoeken één bankwerkdag (in plaats 

van twee bankwerkdagen) vóór de waarderingsdag waarop de uitgifteprijs van de aandelen 

van het Subfonds wordt vastgesteld, door het centrale administratiekantoor of een 

distributeur moeten zijn ontvangen om te worden geacht vóór die waarderingsdag te zijn 

ontvangen. 
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4. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income 

Equity Fund 

(het "Subfonds") 

Hierbij worden de Aandeelhouders van het Subfonds ervan op de hoogte gebracht dat de 

Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft besloten om Credit Suisse (Hong Kong) 

Limited met ingang van 1 augustus 2017 aan te wijzen als nieuwe 

medebeleggingsbeheerder van het Subfonds, samen met Credit Suisse (Singapore) 

Limited. De Medebeleggingsbeheerders zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 

beleggingsbeslissingen aangaande de beleggingsportefeuille van het Subfonds. 

Deze wijziging heeft geen invloed op het beleggingsbeleid en de vergoedingenstructuur van 

het Subfonds. 

Alle wijzigingen treden in werking op de datum van deze kennisgeving (20 juli 2017), met 

uitzondering van de wijziging vermeld in punt 4, die in werking treedt op 1 augustus 2017. 

De aandeelhouders wordt erop gewezen dat het nieuwe prospectus van de Vennootschap, de 

documenten met essentiële beleggersinformatie en de statuten conform de bepalingen van het 

prospectus verkrijgbaar zijn op de statutaire zetel van de Vennootschap of op het internet via 

www.credit-suisse.com. 

Luxemburg, 20 juli 2017 

De Raad van Bestuur 

 

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

