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Luxemburg, 25 augustus 2017 

 

 

Informatie voor de houders van 

Deelnemingsrechten van 

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 
MANAGEMENT S.A. 
Statutaire zetel: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. (handelsregister) Luxemburg 

B 72 925 

 

(de "Beheermaatschappij") 

 

handelend in eigen naam en voor 

rekening van 

CS Investment Funds 11 
Gemeenschappelijk beleggingsfonds 

 

(het "Fonds") een buitenlandse icbe 

opgenomen in het door de Autoriteit 

Financiële Markten gehouden register (te 

raadplegen via www.afm.nl/registers). 

 

 Hierbij worden de houders van Deelnemingsrechten van CS Investment Funds 11 – 

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (in dit document aangeduid als het 

"Subfonds") op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van Bestuur van de 

Beheermaatschappij om de Beleggingsdoelstelling en het Beleggingsbeleid van het 

Subfonds als volgt te wijzigen: 
 

Voorheen  

Beleggingsdoelstelling en 

Beleggingsbeleid 

Nieuw  

Beleggingsdoelstelling en 

Beleggingsbeleid 

Ten minste twee derde van de activa van dit 
Subfonds wordt belegd in toonaangevende 
bedrijven die in Italië gevestigd zijn of daar het 

overgrote deel van hun activiteiten uitvoeren 
en gekenmerkt worden door een hoge 
winstgevendheid, een solide financiële 

structuur en een succesvol management. 
Daarnaast kan het Subfonds, binnen de 
beleggingsbeperkingen zoals vermeld in 

Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen", 
maximaal een derde van zijn activa in andere 
aandelen en aandelengerelateerde effecten 

beleggen. 

Ten minste twee derde van de activa van dit 
Subfonds wordt belegd in bedrijven die in 
Italië gevestigd zijn of daar het overgrote deel 

van hun activiteiten uitvoeren en gekenmerkt 
worden door een hoge winstgevendheid, een 
solide financiële structuur en een succesvol 

management. 
Daarnaast kan het Subfonds, binnen de 
beleggingsbeperkingen zoals vermeld in 

Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen", 
maximaal een derde van zijn activa in andere 
aandelen en aandelengerelateerde effecten 

beleggen. 

 
Deze wijzigingen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat de deelnemingsrechten 

van het Subfonds voldoen aan de voorwaarden van de "Piano Individuale di Risparmio a 
lungo termine" (PIR), zoals omschreven in de Italiaanse begrotingswet van 2017 (wet 

nr. 232 van 11 december 2016). Het Subfonds belegt minstens 70% van de 

portefeuille in financiële instrumenten (aandelen en geldmarktinstrumenten), al dan niet 

verhandeld op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit, 

uitgegeven door of afgesloten met bedrijven die niet actief zijn in de vastgoedsector, 

gevestigd zijn in Italië of in een EU- of EER-lidstaat en een vaste vestiging hebben in 

Italië. Ten minste 21% van de portefeuille van het Subfonds bestaat uit bedrijven die 

niet zijn opgenomen in de FTSE MIB-index of andere vergelijkbare indexen. Het 
Subfonds kan niet meer dan 10% van de portefeuille beleggen in financiële 
instrumenten uitgegeven door of afgesloten met hetzelfde bedrijf, of met bedrijven die 

deel uitmaken van dezelfde groep, of in kasdeposito's. Het Subfonds kan niet beleggen 
in financiële instrumenten uitgegeven door bedrijven die niet gevestigd zijn in een land 
dat een efficiënte uitwisseling van gegevens met Italië toestaat. 

 
Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen kunnen hun aandelen tot 

25 september 2017 kosteloos terug laten kopen. Alle bovenstaande wijzigingen worden 
van kracht op 26 september 2017. 
 

Houders van deelnemingsrechten worden erop gewezen dat, zodra bovenstaande 
wijzigingen van kracht worden, het nieuwe prospectus van het Fonds, het document 
met essentiële beleggersinformatie en het beheerreglement 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, 25 augustus 2017 

 

De Raad van Bestuur van Credit Suisse Fund Management S.A., 
namens het Fonds 

 

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

