
 

 
1 

 
Hierbij worden de houders van deelnemingsrechten van CS Investment Funds 

11 – Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund (in deze 

paragraaf aangeduid met 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: 
 

Oude beleggingsdoelstelling en 

oud beleggingsbeleid 
Nieuwe beleggingsdoelstelling en 

nieuw beleggingsbeleid 

Ten minste twee derde van de activa 

van dit Subfonds wordt belegd in 

Europese small- en midcaps. De 

Europese regio waarin belegd kan 

worden omvat alle EU- en EVA-

landen. Small- en midcaps worden 

gedefinieerd als alle bedrijven met 

een marktkapitalisatie van minder 

dan EUR 5 miljard op het moment 

waarop de positie wordt geopend. 

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 

Europese small- en midcaps. De 

Europese regio waarin belegd kan 

worden omvat alle EU- en EVA-landen. 

Small- en midcaps worden gedefinieerd 

als alle bedrijven die niet zijn opgenomen 

in de EURO STOXX 50-index. 

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. 

Het Subfonds zal ten minste 51% van 

zijn totale vermogen beleggen in in 

aanmerking komende 

eigenvermogensinstrumenten. 
 

Houders van deelnemingsrechten die niet akkoord gaan met deze wijziging 

kunnen hun deelnemingsrechten tot 04/06/2018 om 15.00 uur kosteloos laten 

terugkopen. Bovenstaande wijziging wordt van kracht op 05/06/2018. 

 

De houders van deelnemingsrechten wordt erop gewezen dat, zodra de 

bovenstaande wijzigingen van kracht worden, het prospectus, de documenten met 

essentiële beleggersinformatie, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en de 

beheervoorschriften kosteloos verkrijgbaar zullen zijn op de statutaire zetel van de 

Beheermaatschappij of op het internet via www.credit-suisse.com. 

Luxemburg, 04/05/2018 

 

 

De Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij, 

namens het Fonds 

 

Luxemburg, 04/05/2018 

 

 

Informatie voor houders van 

deelnemingsrechten van 
CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) 

Small and Mid Cap Europe 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 

R.C.S. (handelsregister) Luxemburg K668 

 

(het "Fonds"), een buitenlandse icbe 

opgenomen in het door de Autoriteit Financiële 
Markten gehouden register (te raadplegen via 

www.afm.nl/registers). 

 

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

