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Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 5 – Credit 

Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund (ten behoeve van dit 

punt te noemen: het “Subfonds”) medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de 

Beleggingsinstelling (de "Raad van Bestuur") heeft besloten om de volgende 

aandelencategorie (de "Categorie") van het hieronder aangegeven Subfonds 

met ingang van 30 november 2017 (de “Liquidatiedatum”) te liquideren. 

Subfonds 

CS Investment Funds 5 

Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund 

Categorie Valuta ISIN 

UBH CHF LU1144422752 

 

De Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling is van mening dat de 

liquidatie van de Categorie in het belang is van de aandeelhouders van de 

Categorie aangezien het huidige nettovermogen van de Categorie niet het 

vereiste minimumniveau bereikt om deze Categorie op een rendabele manier te 

kunnen exploiteren. Daarom zal de Raad van Bestuur van de 

Beleggingsinstelling op de Liquidatiedatum overgaan tot verplichte terugkoop 

van de aandelen van de Categorie (het “Aandeel”). 

Vanaf de datum van deze kennisgeving worden er geen inschrijvingen op 

aandelen in de Categorie meer geaccepteerd. 

De terugkoop van aandelen in het subfonds zal echter nog mogelijk zijn tot 24 

november 2017, 15.00 uur (MET). De aandelen zullen verplicht worden 

teruggekocht tegen de netto intrinsieke waarde per Aandeel zoals berekend op 

de Liquidatiedatum. De uitbetaling van de opbrengst van de terugkoop als 

gevolg van de verplichte terugkoop vindt uiterlijk op 4 december 2017 plaats in 

de betreffende valuta van de aandelencategorie. 

Afhankelijk van de betreffende voorwaarden is single swing pricing van 

toepassing, e.e.a. conform het bepaalde in het prospectus. 

Er is een voorziening getroffen voor alle uitstaande debiteringen en eventuele 

debiteringen als gevolg van de liquidatieprocedure van de Categorie.  

Aandeelhouders worden erop gewezen dat de liquidatie van de Categorie  

fiscale gevolgen kan hebben. Bij eventuele vragen over hun fiscale situatie 

kunnen zij het beste contact opnemen met hun eigen belastingadviseur.  

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde 

wijzigingen van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de 

Beleggingsinstelling, de Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente 

(half)jaarverslagen en de statuten verkrijgbaar zijn ten kantore van de 

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

Deze documenten zijn ook te raadplegen via www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 23 november 2017 

 

De Raad van Bestuur 

Luxemburg, 23 november 2017 
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