
 
 

 

CS Investment Funds 5 Kennisgeving aan de Aandeelhouders 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg: B 81.507 
Société d’Investissement à Capital Variable 

(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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Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend 

Plus Fund 

 

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund (het “Subfonds”) 

medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling (de "Raad van Bestuur") heeft besloten om de 

volgende aandelencategorie (de "Categorie") van het hieronder aangegeven Subfonds met ingang van 12 augustus 

2016 (de “Liquidatiedatum”) te liquideren. 

 

Naam fonds Aandelen

-

categorie 

Valuta ISIN Valor 

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD LU0808572415 19077394 

 

De Raad van Bestuur is van mening dat de liquidatie van de Categorie in het belang is van de Aandeelhouders van de 

Categorie aangezien het huidige nettovermogen van de Categorie niet het vereiste minimumniveau. Daarom zal de 

Raad van Bestuur overgaan tot verplichte terugkoop van de aandelen van de Categorie (de “Aandelen”) op de 

Liquidatiedatum. 

Dat betekent ook dat er met ingang van de datum van deze Kennisgeving d.w.z. 12 augustus 2016, vanaf 15.00 

uurgeen inschrijvingen op en terugkopen van Aandelen meer worden geaccepteerd. 

De Aandelen zullen verplicht worden teruggekocht tegen de netto intrinsieke waarde per Aandeel zoals berekend op 17 

augustus 2016 (op basis van de laatste NIW-datum vanaf 16 augustus 2016). De uitbetaling van de opbrengst van de 

terugkoop als gevolg van de verplichte terugkoop vindt uiterlijk op 19 augustus 2016 plaats (de “Uitbetalingsdatum”) 

in de betreffende referentievaluta. 

 

Er is een voorziening met betrekking tot de Categorie getroffen voor alle uitstaande debiteringen en eventuele 

debiteringen als gevolg van de liquidatieprocedure. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat de liquidatie van de Categorie fiscale gevolgen kan hebben. 

Aandeelhouders die vragen hebben over hun fiscale situatie kunnen het beste contact opnemen met hun eigen 

onafhankelijke belastingadviseurs. 

 

De opbrengst van de terugkoop met betrekking tot Aandelen waarvoor geen uitbetaling aan de Aandeelhouders kon 

plaatsvinden, wordt zo spoedig mogelijk na de Uitbetalingsdatum gedeponeerd in de Caisse de Consignation in 

Luxemburg namens de personen die hier recht op hebben. 

 

Luxemburg, 12 augustus 2016 

 

 

De Raad van Bestuur 

 


