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Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Multialternative 

Fund (het "Subfonds") medegedeeld dat de raad van bestuur van de 

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

"Beleggingsbeleid" en "Totale exposure" van het supplement van het Subfonds 

om de volgende redenen aan te passen: 

 

Het Subfonds belegt in diverse strategieën en instrumenten in verschillende 

regio's en streeft naar risicobudgettering ten aanzien van de allocatie, onder 

andere op basis van de mate van risico, waaronder de volatiliteit van strategieën 

en beleggingscategorieën. In de huidige situatie is de volatiliteit aanzienlijk lager 

indien wordt belegd in diverse beleggingscategorieën. Dit betekent dat het 

Subfonds voldoende flexibel moet zijn in diverse marktomgevingen om ervoor te 

zorgen dat het Subfonds het gewenste risico- en rendementsniveau realiseert. 

Daarom was het noodzakelijk om het gebruik van derivaten (waaronder total 

return swaps) uit te breiden.  
 

Om een breder gebruik van dergelijke derivaten (waaronder total return swaps) 

tot uitdrukking te laten komen, is het supplement van het Subfonds gewijzigd met 

betrekking tot (i) het verwachte en maximale percentage total return swaps en (ii) 

het verwachte hefboomeffect. In de volgende tabel staan de betreffende 

artikelen van het supplement voor en na wijziging: 
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 Bovenstaande wijzigingen in het supplement van het Subfonds zijn bedoeld om 

de transparantie voor de aandeelhouders te vergroten; zij leiden niet tot 

wijzigingen in de beleggingsdoelstelling of het beleggingsbeleid van het 

Subfonds. 

 

De bovengenoemde wijzigingen worden met ingang van de datum van deze 

kennisgeving van kracht. 

 

Aandeelhouders worden erop gewezen dat het nieuwe prospectus van de 

Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en de statuten 
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Oud Nieuw 

Beleggingsbeleid 

De hoofdsom van de activa van het Subfonds 
die mogen worden gebruikt voor total return 
swaps, mag maximaal 150% van de netto 

intrinsieke waarde van het Subfonds 
bedragen, berekend op basis van de som van 
de onderliggende waarden van de total return 

swaps. De algemene verwachting is dat het 
nominale bedrag van dergelijke total return 
swaps binnen de bandbreedte van 100% tot 

130% van de netto intrinsieke waarde van het 
Subfonds (berekend op basis van de som van 
de onderliggende waarden van de total return 

swaps) zal blijven. Onder bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage hoger 
liggen. 
 
Totale exposure 

Onder normale marktomstandigheden zal het 
hefboomeffect naar verwachting circa 1,5 
keer het totale vermogen van het Subfonds 

bedragen. 
Het hefboomeffect kan variëren en het kan 
hoger of lager zijn dan het verwachte 

hefboomeffect. 

Beleggingsbeleid 

De hoofdsom van de activa van het Subfonds 
die mogen worden gebruikt voor total return 
swaps, mag maximaal 700% van de netto 

intrinsieke waarde van het Subfonds 
bedragen, berekend op basis van de som van 
de onderliggende waarden van de total return 

swaps. De algemene verwachting is dat het 
nominale bedrag van dergelijke total return 
swaps binnen de bandbreedte van 300% tot 

500% van de netto intrinsieke waarde van 
het Subfonds (berekend op basis van de som 
van de onderliggende waarden van de total 

return swaps) zal blijven. Onder bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage hoger 
liggen. 
 
Totale exposure 

Onder normale marktomstandigheden zal het 
hefboomeffect naar verwachting circa 7 keer 
het totale vermogen van het Subfonds 

bedragen. 
Het hefboomeffect kan variëren en het kan 
hoger of lager zijn dan het verwachte 

hefboomeffect. 

CS Investment Funds 4 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

(de "Beleggingsinstelling") 

een buitenlandse icbe opgenomen in het door de 
Autoriteit Financiële Markten gehouden register 

(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
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verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet: 

www.credit-suisse.com, e.e.a. volgens het bepaalde in het prospectus. 

 

Luxemburg, 17 januari 2018 

 

De Raad van Bestuur 

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

