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Hierbij wordt medegedeeld aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) 

Global Digital Health Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Global Robotics 

Equity Fund en Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund (ten 

behoeve van dit punt ieder afzonderlijk te noemen het "Subfonds", en gezamenlijk 

de "Subfondsen") dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de 

beleggingsbeheerder van tijd tot tijd  te laten adviseren door een adviesraad, 

bestaande uit wetenschappers en technische en andere deskundigen, zodat deze 

advies kan geven over het beheer, onder andere door middel van technische 

expertise, onderzoek of marktinformatie. Aanvullende kosten van maximaal 

0,10% per jaar van het totale nettovermogen van elk Subfonds mogen ten laste 

worden gebracht van het betreffende Subfonds ten behoeve van de door de 

leden van de adviesgroep verleende diensten. Op deze diensten zijn de met de 

leden van de adviesraad en de beleggingsbeheerder contractueel 

overeengekomen voorwaarden van toepassing. 

De huidige lijst van de leden van de adviesraad is door de beleggers te 

raadplegen op internet: www.credit-suisse.com. 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen, 

kunnen hun aandelen tot 31 augustus 2018 15.00 uur MET kosteloos ter inkoop 

aanbieden.  
 

Deze wijziging wordt op 3 september 2018 van kracht. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde 

wijziging van kracht is 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, 31 juli 2018 

 

De Raad van Bestuur 

Luxemburg, 31 juli, 2018 

 

 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van  

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund 

 

 

 

 

CS Investment Funds 2 
Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 124.019 

(de "Beleggingsinstelling"), 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/
http://www.credit-suisse.com/

