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Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg 
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). 
 

 

Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund, een 

subfonds van de Beleggingsinstelling (het "Subfonds"), medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling 

heeft besloten om de naam, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds met ingang van 17 

november 2016 als volgt te wijzigen:  
 

Huidige naam Nieuwe naam 
 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity 

Fund 

 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund  

Huidige beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid Nieuwe beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid 
Beleggingsdoelstelling 

Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement 

in US-dollars (referentievaluta) te realiseren door te beleggen 

in een portefeuille van aantrekkelijke aandelen met hoog 

dividend, rekening houdend met het principe van 

risicodiversificatie, veiligstelling van het ingelegde vermogen 

en de liquiditeit van het belegde vermogen.  
 

 
Beleggingsbeleid 

De waardeontwikkeling van de referentieportefeuille wordt 

gerealiseerd doordat het vermogen van het Subfonds wordt 

belegd in een of meer zogenaamde "unfunded swaps" met 

eersteklas financiële instellingen als tegenpartij.  
Het Subfonds (i) gaat op zakelijke basis een total return swap 

(de "Swap") aan met een vaste beleggingstermijn, waarbij 

een eersteklas financiële instelling zoals Credit Suisse 

International als tegenpartij optreedt (de "Tegenpartij bij de 

Swaptransactie"). Het doel van de Swap is dat het Subfonds 

het rendement van de referentieportefeuille ontvangt en een 

financieringspercentage betaalt en (ii) de netto-opbrengst uit 

de inschrijvingen bij de uitgifte van Aandelen van het 

Subfonds belegt in liquide middelen, obligaties die worden 

uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de OESO 

of door een lokale overheid van die lidstaat of door een 

supranationale instelling/onderneming met een Europees, 

regionaal of wereldwijd bereik, waarbij het in de meeste 

gevallen gaat om obligaties die worden uitgegeven of 

gegarandeerd door eersteklas emittenten, aandelen die 

worden verhandeld op een gereguleerde markt van de OESO 

of EU, mits deze aandelen zijn opgenomen in een 

hoofdindex, aandelen of participaties die worden uitgegeven 

door een icbe die hoofdzakelijk belegt in de hierboven 

genoemde obligaties/aandelen en aandelen of participaties 

die worden uitgegeven door geldmarkt-icb's met dagelijkse 

waarderingen en een AAA-rating of gelijkwaardig. Hiervan 

wordt verwacht dat deze een rendement genereren dat 

overeenkomt met het financiële percentage dat voor de Swap 

Beleggingsdoelstelling  
Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement 

in de betreffende Referentievaluta te realiseren, rekening 

houdend met het principe van risicodiversificatie, veiligstelling 

van het ingelegde vermogen en de liquiditeit van de 

beleggingen.  
Het Subfonds belegt in een breed gediversifieerde 

aandelenportefeuille met naar verwachting bovengemiddelde 

dividendopbrengsten.  

 
Beleggingsbeleid  
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen 

en andere aan aandelen verwante effecten en rechten 

(American depository receipts (ADR), global depository 

receipts, winstbewijzen, participatiecertificaten, 

dividendbewijzen etc.) van bedrijven die gevestigd zijn in 

Azië/Pacific of die aldaar het grootste gedeelte van hun 

activiteiten uitoefenen, met inbegrip van opkomende markten 

(exclusief Japan).  
Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kunnen 

bovengenoemde beleggingen ook indirect in de vorm van 

derivaten geschieden, mits aan de beperkingen wordt voldaan 

zoals vermeld in hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen”. 

Daarnaast kan het Subfonds een 'covered call'-strategie 

hanteren (het nemen van call-opties op afzonderlijke 

aandelenindices) om het totale portefeuillerendement te 

optimaliseren, of kan het derivaten gebruiken, zoals 

aandelenindexfutures om risico's af te dekken, mits het 

bepaalde in hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" wordt 

aangehouden.  
Het Subfonds mag alleen futures aangaan die worden 

verhandeld op een aandelenbeurs.  
Eventuele indices waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, 

zullen worden geselecteerd in overeenstemming met art. 9 

van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008. 

Met het oog op het afdekken van valutarisico’s en de 

oriëntatie van het fondsvermogen op een of meer andere 

valuta’s die binnen het beleggingsbeleid vallen, kan het 
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moet worden betaald. Dit betekent dat het Subfonds en 

uiteindelijk de Aandeelhouders geen recht hebben op 

inkomsten uit de vermogenswaarden van het Subfonds. 
 

 
Beschrijving van de referentieportefeuille 

De referentieportefeuille bestaat uit de volgende twee delen: 

– het 'aandelen'portefeuilledeel; en 

– het 'covered short-call'-portefeuilledeel, zoals 

hieronder beschreven. 

 
Beschrijving van het 'aandelen'-portefeuilledeel: 

Het 'aandelen'-portefeuilledeel van de referentieportefeuille 

wordt belegd in aandelen en aan aandelen verwante effecten 

(American depository receipts (ADR), global depository 

receipts (GDR), winstbewijzen, dividendbewijzen, 

participatiecertificaten etc.), uitgedrukt in enige vrij 

verhandelbare valuta en uitgegeven door bedrijven die 

gevestigd zijn in Azië/Pacific of aldaar het grootste gedeelte 

van hun activiteiten uitoefenen, en die naar verwachting 

bovengemiddeld dividend genereren. De 

beleggingsbeheerder hanteert een multifactor-analysemodel 

om aantrekkelijke effecten met hoog dividend te selecteren 

die voldoen aan bepaalde, van te voren vastgestelde 

kwalitatieve en kwantitatieve criteria, zoals gegenereerd 

dividend, waardering, momentum en diverse financiële 

indicatoren. Om de waarde van ieder effect te kunnen 

bepalen, hanteert de Beleggingsbeheerder de resultaten van 

het Starmine-instrument en de HOLT-database. De 

aangehouden effecten staan genoteerd aan grote Aziatische 

beurzen, waaronder die van Hong Kong, HK (China), HK 

(Macau), Singapore, Australië, Taiwan en Japan.  
 
Beschrijving van het 'gedekte shortcall'-

portefeuilledeel: 

De referentieportefeuille kan een overlay-strategie voeren 

('covered call-strategie'), bestaande uit de verkoop van 

covered call-opties (short-posities) op de onderliggende 

aandelenportefeuille (long-posities). De maximale nominale 

waarde van de short-call-posities mag maximaal 100% van 

de long-posities van de referentieportefeuille bedragen. De 

covered call-overlay bestaat uit drie series van 'out-of-the-

money calls' met een looptijd van 3 maanden, die elke keer 

met één maand tussentijd verlopen, waarbij één derde elke 

maand systematisch wordt doorgerold voor nog eens drie 

maanden. 
De opties op aandelen en aan aandelen verwante effecten 

voldoen aan de bepalingen in hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen".  
 

Subfonds overeenkomstig artikel 3 van hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" tevens valutatermijncontracten en 

andere valutaderivaten afsluiten.  
De onderliggende waarde van alle derivaten mag niet meer 

bedragen dan 100% van de Netto Intrinsieke Waarde van het 

Subfonds. 

Het Subfonds mag maximaal één derde van zijn 

nettovermogen beleggen in contanten, zicht- en 

termijndeposito's, geldmarktinstrumenten, vastrentende 

effecten waaronder maar niet beperkt tot obligaties, notes en 

vergelijkbare vast- en variabelrentende effecten, effecten die 

op verdisconteerbare basis worden uitgegeven door 

publiekrechtelijke, particuliere en gedeeltelijk geprivatiseerde 

emittenten over de hele wereld (waaronder opkomende 

markten). Effecten in de non-investmentgradesector mogen 

maximaal 15% van het totale nettovermogen van het 

Subfonds uitmaken. Voorts mag maximaal 10% van het 

nettovermogen van het Subfonds worden belegd in obligaties 

met een "B-"-rating volgens Standard & Poor’s of een "B3"-

rating volgens Moody’s. 
Daarnaast kan het Subfonds – met inachtneming van de 

hiervoor vermelde beleggingsprincipes – maximaal 30% van 

zijn nettovermogen beleggen in gestructureerde producten op 

aandelen, aandelenmandjes en aandelenindices (certificates), 

dividendindices en dividendopbrengsten van aandelen en 

aandelenindices, die voldoende liquide zijn en door een 

eersteklas bank (of door een emittent die beleggers dezelfde 

mate van bescherming biedt als een eersteklas bank) worden 

uitgegeven. Deze gestructureerde producten dienen 

ingevolge art. 41 van de Wet van 17 december 2010 als 

effecten te worden aangemerkt. Bovendien moet regelmatig 

op basis van onafhankelijke bronnen een transparante 

waardering van deze producten plaatsvinden. Gestructureerde 

producten mogen geen hefboomeffect teweegbrengen. 

Aandelenmandjes en aandelenindices moeten niet alleen aan 

de regels voor risicospreiding voldoen, maar ook voldoende 

gediversifieerd zijn.  
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Aandeelhouders van het Subfonds die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen, kunnen hun aandelen tot 

14 november 2016 kosteloos ter terugkoop aanbieden. 

 

De uitgifte van van aandelen in het Subfonds wordt per 15 november 2016, tot de effectieve datum van de wijziging, 

gestaakt. Dat betekent dat verzoeken tot inschrijving en omruil met betrekking en het Subfonds nog tot 14 november 

2016, 15.00 uur (MET) worden geaccepteerd. 

 

Aandeelhouders van het Subfonds worden erop gewezen dat, zodra bovengenoemde wijzigingen van kracht worden, het 

nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en de statuten verkrijgbaar zijn ten 

kantore van de Beleggingsinstelling of via internet (www.credit-suisse.com), een en ander overeenkomstig het bepaalde in 

het prospectus. 

 

 

Luxemburg, 14 oktober 2016 

 

De Raad van Bestuur 

 

 

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

