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Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(de "Beleggingsinstelling"), 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) Floating 

Rate Credit Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") 

 

Hierbij wordt de Aandeelhouders van het Subfonds meegedeeld dat de Raad 

van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de 

beleggingsprincipes van het Subfonds te wijzigen. Op dit moment mag het 

Subfonds hoofdzakelijk beleggen in ABS en MBS van een uitstekende 

kredietkwaliteit (rating "AAA" (Standard & Poor’s) of "Aaa" (Moody’s) of een 

vergelijkbare kredietkwaliteit). Na de wijziging mag het Subfonds hoofdzakelijk 

beleggen in ABS en MBS van "investment-grade"-kwaliteit (rating "BBB" 

(Standard & Poor’s) of "Baa3" (Moody’s) of een vergelijkbare kredietkwaliteit). 

Daarom worden de "Beleggingsprincipes" van het supplement van het 

Subfonds, in hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het prospectus als volgt 

gewijzigd: 

 

Oude beleggingsprincipes Nieuwe beleggingsprincipes 

Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in 

ABS en MBS met een uitstekende 

kredietkwaliteit (rating "AAA" 

(Standard & Poor’s) of "Aaa" 

(Moody’s) of die door de Beheerder 

van gelijkwaardige kwaliteit worden 

geacht). 

Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in 

ABS en MBS met een "investment-

grade" kredietkwaliteit (rating "BBB" 

(Standard & Poor’s) of "Baa3" 

(Moody’s) of die door de Beheerder 

van gelijkwaardige kwaliteit worden 

geacht). 

 

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

Global Value Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het 

"Subfonds") 

 

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van het Subfonds meegedeeld dat de 

Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om het mogelijk 

te maken voor het Subfonds om ten behoeve van de beleggingsdoelstellingen 

en als onderdeel van de strategie van het Subfonds gebruik te maken van 

valutaderivaten.  

 

 

Daarom is de volgende alinea toegevoegd aan het gedeelte 

"Beleggingsprincipes" van het supplement van het Subfonds, in hoofdstuk 23 

"Subfondsen" van het prospectus: 
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Beleggingsprincipe 

Het Subfonds mag een actieve valuta-allocatiestrategie volgen, waarbij 

beleggingsvaluta’s kunnen worden ingekocht middels valutaderivaten tot een 

maximale omvang van het bijbehorende nettovermogen van het Subfonds , 

en maximaal tot dezelfde omvang kunnen worden verkocht tegen een andere 

beleggingsvaluta. Aangezien het Subfonds een actieve valuta-

allocatiestrategie mag volgen, hoeven de beleggingen van het Subfonds in 

andere valuta's dan de Referentievaluta van het Subfonds niet te worden 

afgedekt tegen een dergelijke Referentievaluta. Dat betekent dat fluctuaties 

in de wisselkoers van deze valuta's ten opzichte van de Referentievaluta van 

het Subfonds invloed zullen hebben op de Netto Intrinsieke Waarde van het 

Subfonds. 

 

 

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

Special Situation Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het 

"Subfonds") 

 

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van het Subfonds meegedeeld dat de 

Raad van Bestuur heeft besloten dat het Subfonds maximaal 10% van zijn 

vermogen mag beleggen in instrumenten met een rating "D" (Standard & 

Poor’s), "C" (Moody’s), of instrumenten die door de Beheerder van 

gelijkwaardige kwaliteit worden geacht. 

 

Daarom worden de "Beleggingsprincipes" van het supplement van het 

Subfonds, in hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het prospectus als volgt 

gewijzigd: 

 

Oude beleggingsprincipes Nieuwe beleggingsprincipes 

Er zijn geen beperkingen ten aanzien 

van het beleggingsuniversum van het 

Subfonds met betrekking tot de rating 

van emittenten, mits het Subfonds 

belegt in instrumenten met een 

minimale rating "CCC–" (Standard & 

Poor’s) of “Caa3” (Moody’s) ten tijde 

van de belegging, of instrumenten die 

door de Beheerder van gelijkwaardige 

kwaliteit worden geacht. 

Er zijn geen beperkingen ten aanzien 

van het beleggingsuniversum van het 

Subfonds met betrekking tot de 

rating van emittenten, mits het 

Subfonds in principe belegt in 

instrumenten met een minimale 

rating van "CCC–" (Standard & 

Poor’s) of “Caa3” (Moody’s) ten tijde 

van de belegging, of instrumenten 

die door de Beheerder van 

gelijkwaardige kwaliteit worden 

geacht. 

Het Subfonds mag echter maximaal 

10% van zijn vermogen beleggen in 

instrumenten met een rating "D" 

(Standard & Poor’s), "C" (Moody’s) 

of instrumenten die ten tijde van de 

belegging door de Beheerder van 

gelijkwaardige kwaliteit worden 

geacht, om te profiteren van 

eventuele onder- en 

overwaarderingen van effecten in 

verband met een specifieke 

bedrijfsontwikkeling. Hierbij kan het 

onder andere gaan om reorganisaties 

en herkapitalisatie (waarbij het 

Subfonds zou kunnen profiteren van 

deelname in zogenaamde 'debt-for-

equity'-swaps (omruilen van schuld 

voor aandelen) en 'distressed 

exchanges') en andere 

bedrijfsontwikkelingen. 
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De Aandeelhouders van het betreffende Subfonds die niet akkoord gaan met 

de in punt 1, 2 en 3 beschreven wijzigingen, kunnen hun aandelen tot 21 

september 2018, 15.00 uur MET, kosteloos ter inkoop aanbieden. 

 

Alle wijzigingen worden op 24 september 2018 van kracht. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde 

wijzigingen van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de 

Beleggingsinstelling, de 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, 23 augustus 2018 

 

 

De Raad van Bestuur 

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

