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CS Investment Funds 3 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 89.370 

 

(de "Beleggingsinstelling"), een 

buitenlandse icbe opgenomen in het door de 
Autoriteit Financiële Markten gehouden register  
(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 

1. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat 

de raad van bestuur van de Beleggingsinstelling (de "Raad van Bestuur") heeft 

besloten om het beleggersprofiel voor de volgende subfondsen (ten behoeve van 

dit punt te noemen: de "Subfondsen") als volgt te wijzigen: 

 

Subfonds Oud beleggersprofiel Nieuw beleggersprofiel 
Credit Suisse (Lux) 
Emerging Market 
Corporate Bond Fund 

 

Het Subfonds is geschikt voor 

beleggers met een hoge 
risicotolerantie en middellange tot 
lange beleggingshorizon, die willen 

beleggen in een breed 
gediversifieerde portefeuille van 
verhandelbare schuldinstrumenten 

en vorderingen die worden 
uitgegeven door internationale en 
supranationale organisaties, 

particuliere en (semi-)publieke 
emittenten die zijn gevestigd in 
opkomende markten. 

 

Het Subfonds is geschikt voor 

beleggers met een hoge 
risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon, die willen 

beleggen in een breed 
gediversifieerde portefeuille van 
schuldinstrumenten in opkomende 

markten. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2020 S-I 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers die willen beleggen in 

een gediversifieerde portefeuille 
van obligaties, en die beschikken 
over een beleggingshorizon tot het 

einde van de looptijd van het 
Subfonds. 
 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een gemiddelde 

risicotolerantie en een middellange 
beleggingshorizon, die willen 
beleggen in een breed 

gediversifieerde portefeuille van 
obligaties. 

Credit Suisse (Lux)  

Fixed Maturity Bond Fund 

2021 S-II 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers die willen beleggen in 
een gediversifieerde portefeuille 

van obligaties, en die beschikken 
over een beleggingshorizon tot het 
einde van de looptijd van het 

Subfonds. 
 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een gemiddelde 
risicotolerantie en een middellange 

beleggingshorizon, die willen 
beleggen in een breed 
gediversifieerde portefeuille van 

obligaties. 

 

2. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat 

de Raad van Bestuur heeft besloten om voor het berekenen van de hoofdsom van 

de activa van ieder Subfonds die mogen worden gebruikt voor total return swaps, 

niet langer de commitment-methode te gebruiken, maar de hoofdsom voortaan te 

berekenen op basis van de onderliggende waarden.  

 

3. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het 

"Subfonds") meegedeeld dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de 

verrekeningscyclus voor het Subfonds met ingang van 17 augustus 2018 met één 

dag te verkorten, nl. van (T+2) naar (T+1).  

 

Als gevolg van deze veranderingen kunnen aandeelhouders opdrachten tot inschrijving, 

omwisseling en inkoop indienen tot de relevante sluitingsdatum, nl. één Bankwerkdag 

vóór de Waarderingsdag. Dit is nu nog twee Bankwerkdagen. 

 

Deze wijziging geldt voor de volgende Aandelen van het hieronder genoemde Subfonds: 

 

Luxemburg 
 

17 augustus 2018 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van  
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Naam Subfonds Aandelen-

categorie 
Valuta ISIN 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate  

Bond Fund 

A USD LU0660296467 

BH CHF LU0660295907 

BH EUR LU0660296111 

B USD LU0660296541 

DB USD LU1041503811 

EA USD LU1024388172 

EBH EUR LU1071421777 

EB USD LU0947481940 

IBH CHF LU0660296202 

IBH EUR LU0660296384 

IB USD LU0660296624 

MB USD LU0804456878 

UA USD LU1144396493 

UBH CHF LU1144396816 

UBH EUR LU1144396907 

UB USD LU1144396659 

 

Alle genoemde wijzigingen worden op 17 augustus 2018 van kracht. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen 

van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de 

actuele Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen en de 

statuten verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig 

het bepaalde in het prospectus. 

Deze documenten zijn ook te raadplegen via www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 17 augustus 2018 

 

De Raad van Bestuur 

 

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

