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Luxemburg, 29 september 2017 

 

 

Informatie voor de Aandeelhouders 

 

 

 

 

CS Investment Funds 1 
Beleggingsmaatschappij met 

veranderlijk kapitaal naar 

Luxemburgs recht 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. (handelsregister) Luxemburg 

B-131.404 

 (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) Global High 

Yield Bond Fund (in deze paragraaf aangeduid met het 'Subfonds') 

 

a) 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 Asset Management LLC (gevestigd in New York) en Credit Suisse 

Asset Management Limited (gevestigd in Londen) met ingang van 1 november 

2017 aan te wijzen als nieuwe medebeleggingsbeheerders van het Subfonds (in 

deze paragraaf aangeduid met de 'Medebeleggingsbeheerders'). 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. 

b) Voorts worden de Aandeelhouders van het Subfonds ervan op de hoogte 

gebracht dat de nieuwe Medebeleggingsbeheerders slechts in beperkte mate en 

alleen voor afdekkingsdoeleinden en in het kader van een efficiënt 

portefeuillebeheer gebruik zullen maken van derivaten. In dit verband is het 

beleggingsbeleid van het Subfonds als volgt aangepast: 

 
Oude beleggingsrichtlijnen Nieuwe beleggingsrichtlijnen 

Minstens twee derde van het totale vermogen 

van het Subfonds wordt rechtstreeks belegd 
in schuldinstrumenten, obligaties (met 
inbegrip van vastrentende obligaties, 

nulcouponobligaties, achtergestelde en 
eeuwigdurende obligaties), notes en 
gelijkaardige effecten met vaste of variabele 

rente (met inbegrip van notes en effecten 
met variabele rente die beneden pari zijn 
uitgegeven) van bedrijfsemittenten die geen 

investment-grade-rating hebben of 
onrechtstreeks belegd via door contanten, 
geldmarktinstrumenten of kortlopende 

investment-grade-obligaties gedekte 
derivaten. 
Het Subfonds kan een aanzienlijk deel van 

zijn nettovermogen beleggen in de 
opkomende markten (zoals gedefinieerd in de 
rubriek 'Risico-informatie' hierna). Het 

Subfonds kan daarnaast ook beleggen in 
converteerbare obligaties, converteerbare 
notes en obligatiewarrants. 

Het Subfonds kan ook tot 20% van zijn 
nettovermogen beleggen in door activa 
gedekte effecten (asset-backed securities, 

ABS) en door hypotheken gedekte effecten 
(mortgage-backed securities, MBS) en tot 
20% van zijn nettovermogen in 

voorwaardelijke kapitaalinstrumenten. 
Het Subfonds kan voorts tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in aandelen of andere 

met aandelen gelijk te stellen effecten en in 
warrants op dergelijke aandelen die zijn 
uitgegeven door emittenten uit ontwikkelde 

landen. 
Naast directe beleggingen kan het Subfonds 
voor afdekkingsdoeleinden ook transacties 

sluiten met futures, opties en swaps 
(renteswaps) en 

Minstens twee derde van het totale vermogen 

van het Subfonds wordt rechtstreeks belegd 
in schuldinstrumenten, obligaties (met 
inbegrip van vastrentende obligaties, 

nulcouponobligaties, achtergestelde en 
eeuwigdurende obligaties), notes en 
gelijkaardige effecten met vaste of variabele 

rente (met inbegrip van notes en effecten 
met variabele rente die beneden pari zijn 
uitgegeven) van bedrijfsemittenten die geen 

investment-grade-rating hebben of 
onrechtstreeks belegd via door contanten, 
geldmarktinstrumenten of kortlopende 

investment-grade-obligaties gedekte 
derivaten. 
Het Subfonds kan een aanzienlijk deel van 

zijn nettovermogen beleggen in de 
opkomende markten (zoals gedefinieerd in de 
rubriek 'Risico-informatie' hierna). Het 

Subfonds kan daarnaast ook beleggen in 
converteerbare obligaties, converteerbare 
notes en obligatiewarrants. 

Het Subfonds kan ook tot 10% van zijn 
nettovermogen beleggen in door activa 
gedekte effecten (asset-backed securities, 

ABS) en tot 10% van zijn nettovermogen in 
voorwaardelijke kapitaalinstrumenten. 
ABS'en zijn in principe effecten waarvan de 

aflossingen (rentebetalingen en terugbetaling 
van de hoofdsom) zijn gewaarborgd door een 
pool van vorderingen. 

Het Subfonds kan voorts tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in aandelen of andere 
met aandelen gelijk te stellen effecten en in 

warrants op dergelijke aandelen die zijn 
uitgegeven door emittenten uit ontwikkelde 
landen. 

Naast directe beleggingen kan 
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in het kader van een efficiënt 

portefeuillebeheer. 
Om het portefeuillebeheer te optimaliseren en 
met inachtneming van artikel 3 in Hoofdstuk 

6, 'Beleggingsbeperkingen', kan het 
Subfonds ten belope van maximaal 30% van 
zijn vermogen netto longposities en netto 

shortposities innemen door middel van 
derivatencontracten op aandelenindices 
(aandelenopties en -futures) en op 

volatiliteitsindices of enige andere voor icbe's 
in aanmerking komende indices. Het 
Subfonds mag alleen beleggen in futures die 

worden verhandeld op een voor het publiek 
toegankelijke en in een OESO-land 
gevestigde beurs of andere 

gereglementeerde markt. 
Het Subfonds kan gebruikmaken van 
effecten (aan kredietrisico gekoppelde notes) 

en technieken en instrumenten 
(kredietverzuimswaps) om het kredietrisico te 
beheren. Bovendien kan het Subfonds zijn 

valutapositie actief beheren door middel van 
valutatermijntransacties en swaps. 

het Subfonds kan voor afdekkingsdoeleinden 

en in het kader van een efficiënt 
portefeuillebeheer ook transacties sluiten met 
futures, opties en swaps (renteswaps). 

Het Subfonds kan gebruikmaken van 
effecten (aan kredietrisico gekoppelde notes) 
en technieken en instrumenten 

(kredietverzuimswaps) om het kredietrisico te 
beheren. Bovendien kan het Subfonds zijn 
valutapositie actief beheren door middel van 

valutatermijntransacties en swaps. 

 

c) Om het nieuwe beleggingsbeleid van het Subfonds beter te weerspiegelen 

heeft de Raad van Bestuur bovendien besloten om de berekeningswijze van 

het totale risico van het Subfonds te wijzigen van de relatieve Value-at-Risk-

methode (VaR) in de methode op basis van de aangegane verplichtingen, 

aangezien het Subfonds slechts in beperkte mate gebruik zal maken van 

derivaten. 

 

2. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Absolute 

Return Bond Fund (in deze paragraaf aangeduid met 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 

de naam van onderstaande aandelenklasse als volgt te wijzigen: 

 
Oude naam Nieuwe naam 

DP DBP 

 

De betrokken aandeelhouders die niet instemmen met de in de bovenstaande 

punten 1.b), Error! Reference source not found..Error! Reference source 

not found., Error! Reference source not found..Error! Reference source 

not found. en Error! Reference source not found..Error! Reference 

source not found. beschreven wijzigingen, kunnen hun aandelen tot 31 

oktober 2017 kosteloos laten terugkopen. 

Alle bovenstaande wijzigingen gaan in op 1 november 2017. 

 

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

Securitized Bond Fund (in deze paragraaf aangeduid met 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 in 

onderstaande aandelenklassen van het Subfonds een aandelensplitsing door te 

voeren: 

 
Aandelenklasse Valuta ISIN 

IB USD LU1034382256 

IBH EUR LU1034382413 

IBH CHF LU1034382330 
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IBH GBP LU1034382504 

 

De aandelensplitsing zal worden uitgevoerd in een verhouding van 10 op 1 

en heeft tot doel de liquiditeit van bepaalde aandelenklassen in het 

Subfonds te vergroten en het aandeelhoudersbestand te verruimen door de 

prijs van de aandelen van het Subfonds te verlagen. 

 

Inschrijvings-, terugkoop- en omwisselingsverzoeken met betrekking tot het 

Subfonds die vóór 26 oktober 2017 om 15 uur worden doorgegeven, 

worden nog verwerkt tegen de intrinsieke waarde van de Aandelen voor de 

splitsing. 

 

Op 27 oktober 2017 is het Subfonds gesloten voor nieuwe inschrijvings-, 

terugkoop- en omwisselingsverzoeken van Aandeelhouders. 

 

Niettegenstaande het voorgaande wordt per 27 oktober 2017 een 

intrinsieke waarde van de Aandelen van het Subfonds berekend. 

 

De aandelensplitsing wordt berekend op 31 oktober 2017 op basis van de 

slotkoers op 30 oktober 2017. 

 
Iedere Aandeelhouder krijgt voor elk aandeel dat hij of zij bezit negen (9) 

extra aandelen. 

 

Aandeelhouders hoeven hiervoor niets te ondernemen. Het 

Registratiekantoor en de Transferagent zullen de aandelensplitsing 

rechtstreeks toepassen op de aandelen die op naam van de Aandeelhouder 

zijn geregistreerd. 

 

De Aandeelhouders zullen van het Registratiekantoor en de Transferagent 

een kennisgeving ontvangen waarin vermeld staat hoeveel aandelen in het 

kader van de aandelensplitsing aan hun geregistreerd aandelenbezit werden 

toegevoegd. 

 

Inschrijvings-, terugkoop- en omwisselingsverzoeken met betrekking tot het 

Subfonds die op de cut-off-datum (30 oktober 2017) worden doorgegeven, 

zullen worden verwerkt tegen de intrinsieke waarde van de Aandelen na de 

splitsing. 

 

Aandeelhouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van de bovenvermelde wijziging in het land waarvan zij staatsburger 

zijn, waar zij wonen of waar zij hun domicilie hebben. 

 

De aandeelhouders wordt erop gewezen dat, zodra de bovenstaande wijzigingen 

van kracht worden, het huidige prospectus, de documenten met essentiële 

beleggersinformatie en de statuten van de Vennootschap 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, 29 september 2017 

De Raad van Bestuur 

 


