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Luxemburg,21 juli 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 

Een buitenlandse icbe opgenomen in het 

door de Autoriteit Financiële Markten 

gehouden register (te raadplegen via 

www.afm.nl/registers). 

 

 
CS Investment Funds 4 
Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 134 528 

(samen te noemen: 

"Beleggingsinstellingen, 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 Emerging Market 

Brands Equity Fund, een subfonds van CS Investment Funds 4 (het "Verdwijnende 

Subfonds"), en aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity 

Fund, een subfonds van CS Investment Funds 2 (het "Verkrijgende Subfonds"), 

medegedeeld dat de raden van bestuur van de Beleggingsinstellingen hebben besloten om 

het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met het Verkrijgende Subfonds, een en 

ander conform artikel 1, lid 20a) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 (de 

"Samenvoeging"). 

I. Soort samenvoeging 

Overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve 

belegging, zoals gewijzigd (de "Wet van 2010"), alsmede artikel 26 van de statuten van 

CS Investment Funds 2, hebben de raden van bestuur van de twee beleggingsinstellingen 

besloten om over te gaan tot de samenvoeging. 

 

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. 

 

De activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds zullen met ingang van 28 augustus 

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 bedrijfsvoering van twee relatief 

vergelijkbare producten doelmatiger wordt. 

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

aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds 

 

De aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds krijgen volgens het bepaalde in de 

onderstaande tabel aandelen van de betreffende aandelencategorie van het Verkrijgende 

Subfonds. 

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 nadat het 

Verdwijnende Subfonds wordt gesloten 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 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity 

Fund 

Verkrijgende Subfonds 

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

Aandelen-

categorie 
ISIN 

Minimum-

belang 

Maximale 

verkoopkost

en 

Maximale 

aanpassing 

van de 

Netto 

Intrinsieke 

Waarde 

Maximaal 

beheers-

honorarium 

(p.j.) 

 

Doorlopend

e kosten 

Synthetisch

e 

risico/ren-

dements-

indicator 

Aandelen-

categorie 
ISIN 

Minimum-

belang 

Maximale 

verkoopkost

en 

Maximale 

aanpassing 

van de 

Netto 

Intrinsieke 

Waarde 

Maximaal 

beheers-

honorarium 

(p.j.) 

Doorlopend

e kosten 

Synthetisch

e risico/ren-

dements-

indicator 

B USD 
LU0522191

245 
n.v.t. 5,00% 

2,00% 

1,92% 2,37% 6 B USD 
LU11938610

17 
n.v.t. 5,00% 

2,00% 

1,92% 2,20% 5 

BH EUR 
LU0522192

136 
n.v.t. 5,00% 1,92% 2,32% 6 B EUR 

LU11938609

85 
n.v.t. 5,00% 1,92% 2,20% 5 

BH GBP 
LU0554857

044 
n.v.t. 5,00% 1,92% 2,32% 6 B EUR 

LU11938609

85 
n.v.t. 5,00% 1,92% 2,20% 5 

BH CHF 
LU0522192

300 
n.v.t. 5,00% 1,92% 2,32% 6 BH CHF 

LU11938611

08 
n.v.t. 5,00% 1,92% 2,20% 5 

EB USD 
LU0522191

674 
n.v.t. 3,00% 0,70% 0,23% 6 EB EUR 

LU11938614

47 
n.v.t. 3,00% 0,90% 1,15% 5 

IB USD 
LU0522191

757 
500.000 3,00% 0,70% 1,06% 6 IB EUR 

LU11938617

93 
500.000 3,00% 0,90% 1,18% 5 

IBH EUR 
LU0522192

482 
500.000 3,00% 0,70% 1,13% 6 IB EUR 

LU11938617

93 
500.000 3,00% 0,90% 1,18% 5 

UB USD 
LU1144421

432 
n.v.t. 5,00% 1,50% 1,60% 6 UB EUR 

LU11985644

26 
n.v.t. 5,00% 1,50% 1,45% 5 

UBH EUR 
LU1144421

606 
n.v.t. 5,00% 1,50% 1,66% 6 UB EUR 

LU11985644

26 
n.v.t. 5,00% 1,50% 1,45% 5 

UBH CHF 
LU1144421

515 
n.v.t. 5,00% 1,50% 1,59% 6 UBH CHF 

LU11985646

99 
n.v.t. 5,00% 1,50% 1,45% 5 

 

 

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 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity 

Fund 
 

Verkrijgende Subfonds 

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

 

Beleggingsdoelstelling 

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is om vermogensgroei op de lang termijn te 
realiseren, met inachtneming van voldoende risicodiversificatie, door te beleggen in een 
portefeuille van aandeleneffecten die worden uitgegeven door bedrijven die wereldwijd goederen 

en diensten aanbieden aan consumenten in opkomende markten. Het Subfonds kan zich ook 
richten op het verkrijgen van exposure naar andere, algemeen door managed futures-fondsen 

Beleggingsdoelstelling 

Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement in EUR (referentievaluta) te 
realiseren, rekening houdend met het principe van risicodiversificatie, het veiligstellen van het 
ingelegde vermogen en de liquiditeit van het belegde vermogen. 
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gehanteerde strategieën. 

 
 

Beleggingsbeleid 

Teneinde de beleggingsdoelstelling te realiseren wordt het vermogen van het Subfonds 
overwegend belegd in aandelen en vergelijkbare instrumenten (zoals ADR's (American 

Depositary Receipts) en GDR's (Global Depositary Receipts)) die worden uitgegeven door 
bedrijven die statutair zijn gevestigd in wereldwijde opkomende markten of daar het grootste 

gedeelte van hun activiteiten uitoefenen, of door bedrijven die overwegend deelnemingen in dit 
soort bedrijven houden en die met name goederen en diensten produceren en leveren aan 
consumenten die woonachtig zijn in opkomende markten.  

 
Asset-allocatie 

Het Subfonds zal overeenkomstig het hierboven beschreven beleggingsbeleid minimaal 67% van 

zijn nettovermogen direct of indirect beleggen in aandelen en aan aandelen verwante effecten. 

Het resterende deel van de portefeuille van het Subfonds mag worden belegd in vastrentende 

effecten en beleggingsinstrumenten die leiden tot exposure op het gebied van onroerend goed of 
grondstoffen, met inbegrip van edelmetalen ("alternatieve beleggingscategorieën"), of worden 

aangehouden in de vorm van liquide middelen. Indien de exposure naar alternatieve 
beleggingscategorieën wordt gerealiseerd door middel van derivaten, dient dit te gebeuren met 

derivaten waaraan een financiële index ten grondslag ligt. 

Liquide middelen mogen binnen de in hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" aangegeven 

beperkingen worden belegd in geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot of worden 
verhandeld op een gereglementeerde markt, in de officiële valutamarkt of in zichtdeposito's bij 

kredietinstellingen, mits de resterende looptijd niet langer is dan twaalf maanden. De liquide 
middelen mogen samen met obligaties die rente-inkomsten in de zin van Richtlijn 2003/48/EG 

genereren, niet meer dan 25% van het Subfonds uitmaken. 
 

Beleggingsinstrumenten 

Om de beleggingsdoelstelling te realiseren mag het Subfonds (met inachtneming van het 
bovengenoemde beleggingsbeleid) valutaonafhankelijk beleggen in alle onder artikel 1 van 

hoofdstuk 6 "Beleggingsbeleid" genoemde instrumenten, mits het beginsel van risicospreiding 
wordt gehanteerd; tot deze instrumenten behoren onder andere, maar niet uitsluitend: Aandelen 

of aan aandelen verwante effecten: minimaal 67% van het nettovermogen van het Subfonds: 

obligaties, notes, vergelijkbare vastrentende of variabelrentende effecten (met inbegrip van 
converteerbare obligaties, converteerbare notes, obligaties met aangehechte warrants, warrants 

en warrants van publiekrechtelijke, particuliere en gedeeltelijk geprivatiseerde emittenten die zijn 

gevestigd in een land dat lid is van de OESO): maximaal 33% van het nettovermogen van het 

Subfonds. 

 

 
Beleggingsbeleid 

Minimaal twee derde van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in bedrijven over de hele 

wereld die luxe- en prestigeproducten of -diensten aanbieden. 
Voorts kan het Subfonds beleggen in bedrijven die het merendeel van hun omzet genereren door 

middel van de financiering van bovengenoemde activiteiten. Het Subfonds kan ook beleggen in 
opkomende markten zoals hieronder aangegeven in "Risico-informatie". 

Met het oog op het afdekken van risico’s en 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 maximaal 15% van zijn vermogen beleggen in gestructureerde 
producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, aandelenmandjes 

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. 
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 rentedragende schuldinstrumenten die inkomsten uit rentebetalingen in de zin van 

Richtlijn 2003/48/EG genereren en icbe's die zelf in kortlopende termijndeposito’s en 

geldmarktinstrumenten beleggen, mogen maximaal 25% van het nettovermogen van het 

Subfonds uitmaken. 

 



 

4 

Het Verdwijnende en Verkrijgende Subfonds hebben dezelfde dienstverleners, 

waaronder beheerder, 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, (ii) synthetische 

risico-/rendementsfactor, (iii) referentievaluta en (iv) hedgingbeleid (zie 

bovenstaande tabel). 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.  

Bovendien eindigt het boekjaar van CS Investment Funds 4 op 30 november van elk 

jaar, terwijl dat van CS Investment Funds 2 eindigt op 31 mei van elk jaar. 

Met ingang van 21 juli 2017, 15.00 uur (MET) worden er geen inschrijvingen meer 

geaccepteerd voor het Verdwijnende Subfonds. 

 

Aandeelhouders van het Verdwijnende en Verkrijgende Subfonds die niet akkoord 

gaan met de samenvoeging kunnen echter kosteloos (met uitzondering van de 

kosten die worden ingehouden in verband met desinvestering) een aanvraag 

indienen voor terugkoop van (een gedeelte van) hun aandelen. Aan deze terugkoop 

zijn gedurende één maand vanaf de datum van deze publicatie geen kosten 

verbonden, d.w.z. van 21 juli 2017 t/m 21 augustus 2017, 15.00 uur (MET).  

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 betreffende Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het 

artikel over de omwisseling van aandelen in het betreffende prospectus. 

 
Van 21 augustus 2017 t/m 25 augustus 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 28 augustus 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, 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. 

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

berekening van de ruilverhouding  
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De activa van het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds worden 

gewaardeerd overeenkomstig de in de statuten en huidige prospectussen 

vastgelegde uitgangspunten. 

 

 
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 betreffende netto intrinsieke waarde van de betreffende 

aandelencategorieën van het Verdwijnende en Verkrijgende Subfonds, berekend 

overeenkomstig het bepaalde in het prospectus van de twee Beleggingsinstellingen 

en gecontroleerd door de accountants van de Beleggingsinstellingen op de 

Ingangsdatum. 

 

De ruilverhouding wordt berekend op 28 augustus 2017 op basis van de op 25 

augustus 2017 berekende netto intrinsieke waarde. 

 
VI. Overige informatie voor aandeelhouders 

 

Voor meer informatie over de samenvoeging kunnen aandeelhouders terecht bij de 

statutaire zetel van de Beleggingsinstellingen: 5 rue Jean Monnet, L-2180 

Luxemburg.  

Zodra deze beschikbaar zijn, is er een exemplaar van de door de raden van bestuur 

van de Beleggingsinstellingen 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 Beleggingsinstellingen. 

 
De meest recente versie van de prospectussen, de essentiële 

beleggersinformatie/factsheet, de statuten en de meest recente (half)jaarverslagen van 

de Beleggingsinstellingen zijn verkrijgbaar ten kantore van de Beleggingsinstellingen of 

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

 

 

Raden van bestuur van de Beleggingsinstellingen 

Luxemburg, 21 juli 2017 

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

