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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 13 
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 13 

(het "Fonds") op de hoogte gebracht van het feit dat het prospectus van het Fonds 

is bijgewerkt, waarbij de volgende wijzigingen zijn aangebracht: 

1 Bericht aan de houders van deelnemingsrechten van Credit Suisse (Lux) Asia 

Corporate Bond Fund en Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

(de "Subfondsen") 

Hierbij worden de houders van deelnemingsrechten van de Subfondsen op de hoogte 

gebracht van het besluit van de Beheermaatschappij om de beleggingsrichtlijnen van 

de Subfondsen te wijzigen, zodat deze nu in China kunnen beleggen via het China 

Interbank Bond Market (CIBM) Direct programma. 

Tevens worden de houders van deelnemingsrechten in elk van de Subfondsen ervan 

op de hoogte gebracht dat het prospectus van het Fonds is bijgewerkt om te 

verduidelijken dat de nominale waarde van de activa van elk van de Subfondsen 

waarmee totale-opbrengstenswaps kunnen worden afgesloten, maximaal 20% 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 0% en 20% van de volgens de commitment-

methode berekende intrinsieke waarde van elk van de Subfondsen zal liggen. In 

bepaalde omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. 

Bovenstaande toelichtingen zijn een verduidelijking en geen wijziging van het huidige 

beleggingsbeleid van deze Subfondsen. 

2 Kennisgeving aan de houders van deelnemingsrechten in Credit Suisse (Lux) 

Commodity Index Plus USD Fund (het "Subfonds") 

Hierbij worden de houders van deelnemingsrechten van het Subfonds op de hoogte 

gebracht van het besluit van de Beheermaatschappij om het Subfonds te 

herpositioneren als een actief beheerd Subfonds en niet langer als een Subfonds dat 

een index volgt. Bijgevolg luiden de nieuwe beleggingsdoelstelling en 

beleggingsrichtlijnen als volgt:  

Huidige beleggingsdoelstelling en 

beleggingsrichtlijnen 

Nieuwe beleggingsdoelstelling en 

beleggingsrichtlijnen 

Het doel van het Subfonds is het 

realiseren van een valuta-gecorrigeerde 

performance die de ontwikkeling volgt 

van de Bloomberg Commodity Index 

(hierna de "referentie-index"). Het 

beleggingsbeleid van het Subfonds 

bestaat uit het gebruikmaken van diverse 

financiële derivaten die vergelijkbare 

De beleggingsdoelstelling van het 

Subfonds is de hoogst mogelijke 

vermogensgroei te realiseren door te 

beleggen op de grondstoffenmarkten. 

Het beleggingsbeleid van het Subfonds 

is gericht op het gebruikmaken van 

diverse financiële derivaten. In dat 

geval worden de middels de derivaten 
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statistische eigenschappen 

(beleggingsrendement en volatiliteit) 

vertonen als de referentie-index om de 

referentie-index zo nauwkeurig mogelijk 

te volgen. In dat geval worden de middels 

de derivaten aangegane verplichtingen 

permanent afgedekt met bankdeposito's, 

geldmarktinstrumenten of schuldeffecten 

met een resterende looptijd van maximaal 

12 maanden ("liquide activa"), waarbij ten 

minste 90% van deze beleggingen in 

USD moeten luiden. 

Het Subfonds streeft daarom naar een 

totaalrendement dat bestaat uit de 

performance van de derivaten op de 

referentie-index en de rente op de 

beleggingen in liquide activa. 

aangegane verplichtingen permanent 

afgedekt met bankdeposito's, 

geldmarktinstrumenten of 

schuldeffecten met een resterende 

looptijd van maximaal 12 maanden 

("liquide activa"), waarbij ten minste 

90% van deze beleggingen in USD 

moeten luiden. 

Huidige hoofdstuk "de beleggingen 

van het Subfonds" 

Nieuwe hoofdstuk "de beleggingen 

van het Subfonds" 

Om de referentie-index te repliceren 

belegt het Subfonds, in overeenstemming 

met artikel 41 (1) g) van de wet van 17 

december 2010, in financiële derivaten, 

zoals swaps, index-termijncontracten of -

futures, opties op de referentie-index of 

op individuele sub-indexen, of in 

indexcertificaten of individuele sub-

indexcertificaten, op voorwaarde dat deze 

certificaten zijn uitgegeven door 

eersteklasbanken (of door emittenten die 

een bescherming bieden die vergelijkbaar 

is met die van dergelijke banken), voldoen 

aan de criteria van overdraagbare 

effecten zoals vermeld in artikel 41 (1) a) 

tot en met d) van de wet van december 

17 en voldoende liquide zijn. De 

certificaten moeten instrumenten zijn die 

in contanten worden vereffend en hun 

waardering moet regelmatig worden 

uitgevoerd en te allen tijde transparant zijn 

op basis van de laatst beschikbare koers 

op de aandelenmarkt of, indien deze 

koers geen reële afspiegeling vormt van 

de marktwaarde, door een onafhankelijk 

waarderingskantoor. De certificaten 

mogen geen enkel hefboomeffect met 

zich meebrengen. 

(…) 

De activa van het Subfonds worden, in 

overeenstemming met artikel 41 (1) g) 

van de wet van 17 december 2010, in 

financiële derivaten, zoals swaps, 

index-termijncontracten of -futures, 

opties op grondstoffenindexen of in 

grondstoffenindexcertificaten, op 

voorwaarde dat deze certificaten zijn 

uitgegeven door eersteklasbanken (of 

door emittenten die een bescherming 

bieden die vergelijkbaar is met die van 

dergelijke banken), voldoen aan de 

criteria van overdraagbare effecten 

zoals vermeld in artikel 41 (1) a) tot en 

met d) van de wet van december 17 en 

voldoende liquide zijn. De certificaten 

moeten instrumenten zijn die in 

contanten worden vereffend en hun 

waardering moet regelmatig worden 

uitgevoerd en te allen tijde transparant 

zijn op basis van de laatst beschikbare 

koers op de aandelenmarkt of, indien 

deze koers geen reële afspiegeling 

vormt van de marktwaarde, door een 

onafhankelijk waarderingskantoor. De 

certificaten mogen geen enkel 

hefboomeffect met zich meebrengen. 

(De rest van dit hoofdstuk blijft 

ongewijzigd.) 

Beleggers worden erop gewezen dat, ten gevolge van bovengenoemde 

herpositionering, het Subfonds niet langer zal profiteren van een vrijstelling van het 

verlaagde belastingtarief van 0,01% van de totale netto activa voor 

deelnemingsrechten die aan minstens een aandelenbeurs of aan een andere 

gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke 
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beurs zijn genoteerd of op een dergelijke beurs worden verhandeld. 

Voorts worden de houders van deelnemingsrechten van het Subfonds ervan op de 

hoogte gebracht dat het prospectus van het Fonds is bijgewerkt om te verduidelijken 

dat de nominale waarde van de activa van het Subfonds waarmee totale-

opbrengstenswaps kunnen worden afgesloten, maximaal 130% 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 90% en 115% van de volgens de commitment-methode 

berekende intrinsieke waarde van het Subfonds zal liggen. In bepaalde 

omstandigheden kan dit percentage hoger liggen. 

Houders van deelnemingsrechten van het Fonds die niet akkoord gaan met de in 

paragraaf 2 vermelde wijzigingen, kunnen hun deelnemingsrechten tot 28 september 

2017 zonder kosten terug laten kopen. Alle wijzigingen gaan in op 29 september 

2017. 

De houders van deelnemingsrechten worden erop gewezen dat, zodra 

bovengenoemde wijzigingen van kracht worden, het nieuwe prospectus van het 

Fonds, alsmede de documenten met essentiële beleggersinformatie en de 

beheervoorschriften, conform de bepalingen van het prospectus verkrijgbaar zijn op 

de statutaire zetel van de Beheermaatschappij of op het internet via www.credit-

suisse.com. 

Luxemburg, 28 augustus 2017 

De Beheermaatschappij 

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

