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CS INVESTMENT FUNDS 5 

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal  
naar Luxemburgs recht 
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg 

R.C.S. (handelsregister) Luxemburg: B 81.507 

(de " Beleggingsinstelling ") een buitenlandse icbe opgenomen in het 

door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via 

www.afm.nl/registers). 

Mededeling aan de Aandeelhouders 

CS INVESTMENT FUNDS 5 

 

Bericht aan de aandeelhouders van CS Investment Funds 5 

1. Hierbij worden de Aandeelhouders van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund 

(in deze paragraaf aangeduid met het "Subfonds") op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van Bestuur van 

de Beleggingsinstelling om een aantal verrichtingen op effecten uit te voeren die uiteindelijk zullen leiden tot liquidatie 

van het Subfonds en die als volgt kunnen worden samengevat: 

 

Ten eerste wordt het Subfonds omgezet in een feederfonds en zal daartoe via een inschrijving in natura minimaal 85% 

van zijn totale vermogen beleggen in Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, een subfonds van CS Investment 

Funds 2 (het "Doelfonds"). 

 

Vervolgens wordt het Subfonds onmiddellijk na de uitvoering van de eerste stap geliquideerd in natura. Als gevolg van 

deze liquidatie ontvangen de Aandeelhouders van het Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden daarmee 

aandeelhouder van het Doelfonds. 

 

Hieronder worden deze wijzigingen nader beschreven: 

 

1. Wijziging van de Beleggingsdoelstelling en Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

 

De Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de Beleggingsdoelstelling en 

Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds aan te passen. Deze veranderingen behelzen dat het Subfonds een 

master-feeder-strategie zal volgen door minimaal 85% van zijn totale vermogen in het Doelfonds te beleggen. 

 

Het Doelfonds is een subfonds van CS Investment Funds 2, een instelling voor collectieve belegging in effecten 

met de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital 

variable, SICAV) overeenkomstig Deel I van de Wet van 17 december 2010. De Beleggingsinstelling en CS 

Investment Funds 2 worden beide beheerd door Credit Suisse Fund Management S.A. en hebben Credit Suisse 

(Luxembourg) S.A. aangewezen als hun depositaris en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. als hun 

centrale administratiekantoor. 

 

De gewijzigde Beleggingsdoelstelling en de gewijzigde Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds en de 

Beleggingsdoelstelling en de Beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds luiden als volgt: 

 

Beleggingsdoelstelling van het Subfonds en het Doelfonds 

De doelstelling van het Subfonds en het Doelfonds is om een zo hoog mogelijk rendement te genereren en 

tegelijkertijd de principes van risicodiversificatie, vermogensbehoud en liquiditeit van de belegde activa nauwgezet 

in acht te nemen. 

 
Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, volgt het Subfonds een master-feeder-strategie. Minimaal 85% van 

het totale vermogen van het  

Subfonds wordt belegd in Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, een subfonds van CS Investment 

Funds 2 (het "Doelfonds"). 

CS Investment Funds 2 is een instelling voor collectieve belegging in effecten en heeft de rechtsvorm van een 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV) 

overeenkomstig Deel I van de Wet van 17 december 2010. De instelling heeft Credit Suisse Fund Management 

S.A. aangesteld als beheermaatschappij. 

http://www.afm.nl/registers


 

2/12 

 Het Subfonds mag maximaal 15% van zijn totale nettovermogen in liquide middelen aanhouden in de vorm van 

zicht- en termijndeposito's bij eersteklas financiële instellingen, alsook in de vorm van geldmarktinstrumenten van 

een andere aard dan effecten, waarvan de looptijd maximaal twaalf maanden bedraagt, in elke mogelijke 

converteerbare valuta. 

 
Beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds 

Minimaal twee derde van het totale vermogen van het Doelfonds wordt wereldwijd belegd in bedrijven die luxueuze 

en prestigieuze artikelen en diensten op de markt brengen. 

Daarnaast mag het Doelfonds in bedrijven beleggen waarvan het merendeel van de inkomsten afkomstig is uit het 

financieren van bovenstaande activiteiten. Het Doelfonds mag ook beleggen in opkomende markten zoals 

gedefinieerd in de specifieke sectie over het Doelfonds van de rubriek "Informatie over risico's" in het prospectus 

van CS Investment Funds 2. 

Voor afdekkingsdoeleinden en om een efficiënt beheer van de portefeuille te bevorderen, mogen de hierboven 

vermelde beleggingen ook worden gedaan in de vorm van derivaten, op voorwaarde dat de in Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" van het prospectus van CS Investment Funds 2 vermelde limieten in acht worden 

genomen. 

Het Doelfonds mag ook maximaal 15% van zijn nettovermogen beleggen in gestructureerde aandelenproducten 

(certificaten, notes), aandelengerelateerde effecten, aandelenmandjes en aandelenindexen mits deze voldoende 

liquide zijn en zijn uitgegeven door eersteklas banken (of door emittenten die de belegger een bescherming bieden 

die vergelijkbaar is met die van eersteklasbanken). Deze gestructureerde producten dienen te zijn gekwalificeerd 

als effecten in de zin van Art. 41 van de Wet van 17 december 2010. Deze gestructureerde producten dienen 

regelmatig en op transparante wijze te worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke informatiebronnen. 

Gestructureerde producten mogen geen enkel hefboomeffect met zich meebrengen. De aandelenmandjes en 

aandelenindexen dienen niet alleen aan de regelgeving inzake risicospreiding te voldoen, maar moeten ook 

voldoende gediversifieerd zijn. 

Bovendien mag het Doelfonds, ter afdekking van valutarisico's en om zijn activa aan een of meerdere valuta's 

bloot te stellen, valutatermijncontracten en andere valutaderivaten afsluiten in overeenstemming met sectie 3 van 

Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het prospectus van CS Investment Funds 2. 

De indexen waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, dienen te worden geselecteerd in overeenstemming met 

Art. 9 van het Groothertogelijk Besluit van 8 februari 2008. 

Het Doelfonds mag niet meer dan 25% van zijn nettovermogen aanhouden in de vorm van zicht- en 

termijndeposito's die inkomsten genereren in de zin van EU-richtlijn 2003/48/EG of ICBE's die in kortlopende 

deposito's en geldmarktinstrumenten beleggen. 

 

De Aandelen van het Subfonds zullen worden belegd in de volgende Aandelenklassen van het Doelfonds: 

 

SUBFONDS DOELFONDS 

CS Investment Funds 5 
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund 

CS Investment Funds 2 
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund 

Aandelen-
klasse 

(Valuta) 

Maximale 
Beheerver-

goeding 
(p.j.) 

Lopende 
kosten 
(zoals 

vermeld in 
de EBI) 

Risicoscore 
(Synthetic 
Risk and 

Reward 
Indicator) 

Pres-
tatie-
ver-

goe-
ding 

Aandelen-
klasse 

(Valuta) 

Maximale 
Beheer-

vergoe-
ding (p.j.) 

Lopende 
kosten 
(zoals 

vermeld in 
de EBI)* 

Risicoscore 
(Synthetic 
Risk and 

Reward 
Indicator) 

Presta-
tie-

vergoe-
ding 

B (USD) 1,92% 2,31% 6 n.v.t. B (USD) 1,92% 2,16% 6 n.v.t. 

BH (CHF) 1,92% 2,32% 6 n.v.t. BH (CHF) 1,92% 2,16% 6 n.v.t. 

BH (EUR) 1,92% 2,31% 6 n.v.t. B (EUR) 1,92% 2,16% 6 n.v.t. 

UB (USD) 1,50% 1,66% 6 n.v.t. UB (EUR) 1,50% 1,39% 6 n.v.t. 

UBH (CHF) 1,50% 1,67% 6 n.v.t. UBH (CHF) 1,50% 1,39% 6 n.v.t. 

UBH (EUR) 1,50% 1,64% 6 n.v.t. UB (EUR) 1,50% 1,39% 6 n.v.t. 

* Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een schatting van de uitgaven. 

 

Het Doelfonds is geschikt voor beleggers die zich willen positioneren in bedrijven die luxueuze en prestigieuze 

artikelen en diensten op de markt brengen. Beleggers vragen om een evenwichtige, brede en gediversifieerde 

blootstelling aan bedrijven uit deze sectoren. Aangezien de beleggingen gericht zijn op aandelen – die sterk in 

waarde kunnen schommelen – dienen beleggers een middellange tot lange beleggingshorizon te hebben. 
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De Aandeelhouders worden erop gewezen dat de vermelde beheervergoeding en lopende kosten van het 

Subfonds de situatie voorafgaand aan de inschrijving in natura weergeven. Gedurende de master-feeder-

constructie wordt er naast de beheervergoeding die op het niveau van het Doelfonds in rekening wordt gebracht, 

geen extra beheervergoeding in rekening gebracht op het niveau van het Subfonds. Ook brengt noch het 

Subfonds noch het Doelfonds een prestatievergoeding in rekening. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door CS 

Investment Funds 5 als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de 

inschrijving in natura en het aantal participaties dat in het kader van deze inschrijving wordt uitgegeven. 

 

De Luxemburgse toezichthoudende instantie voor de financiële sector (de Commission de Surveillance du Secteur 

Financier of CSSF) heeft toestemming verleend voor de belegging door het Subfonds in het Doelfonds. 

 

De wijzigingen in het Prospectus worden op 17 november 2016 van kracht. Met ingang van die datum belegt het 

Subfonds vrijwel uitsluitend in participaties van het Doelfonds. 

 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de deze wijzigingen kunnen hun Aandelen van het Subfonds tot 14 

november 2016 kosteloos terug laten kopen. 

 

2. Liquidatie in natura van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund 

 

Het liquidatieproces van het Subfonds begint op 17 november 2016. 

 

Vanaf 14 november 2016 om 15.00 uur worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd voor Aandelen van dit 

Subfonds. Bovendien kunnen Aandelen uitsluitend vóór die datum en het aangegeven tijdstip kosteloos worden 

teruggekocht. Er wordt binnen het Subfonds een voorziening getroffen voor alle uitstaande debiteringen en 

eventuele andere debiteringen als gevolg van deze liquidatie. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de 

Beleggingsinstelling als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de 

Aandelen van het Subfonds die worden ingetrokken als gevolg van de liquidatie van het Subfonds. 

 

De netto-liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden op 17 november 2016 in natura uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders. 

 

Na afronding van de liquidatie wordt de administratie van het Subfonds gedurende vijf jaar bewaard door Credit 

Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

 

Alle juridische, advies- en/of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en uitvoering van de 

wijzigingen onder punt (1) en (2) hierboven komen voor rekening van Credit Suisse Fund Management S.A., met 

uitzondering van de accountantskosten, die voor rekening van het Subfonds komen. 

 

Als gevolg van bovenstaande in punt (1) en (2) beschreven wijzigingen ontvangen de Aandeelhouders van het 

Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden daarmee met ingang van 17 november 2016 aandeelhouder van het 

Doelfonds. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot veranderingen in de doorlopende kosten (zie 

bovenstaande tabel). De Aandeelhouders worden erop gewezen dat (i) de referentievaluta van het Doelfonds (EUR) 

afwijkt van de referentievaluta van het Subfonds (USD) en (ii) de aandelen van het Doelfonds soms kunnen afwijken 

van de aandelen van het Subfonds wat betreft de van toepassing zijnde vergoedingen en het afdekkingsbeleid. 

Hoofdstuk 2 "CS Investment Funds 2 – Samenvatting van de Aandelenklassen" en hoofdstuk 5 "Beleggingen in CS 

Investment Funds 2" van het prospectus van CS Investment Funds 2 bevatten nadere informatie over de kenmerken 

van de aandelen van het Doelfonds. Aandeelhouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van de bovenvermelde wijzigingen in het land waarvan zij staatsburger zijn, waar zij wonen of waar zij hun 

domicilie hebben. 
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 Daarnaast worden de Aandeelhouders erop gewezen dat het aantal aandelen in het Doelfonds dat zij in verband met de 

liquidatie in natura ontvangen, niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het aantal Aandelen dat zij in het Subfonds 

aanhielden; dit aantal is namelijk afhankelijk van het aantal aandelen dat het Subfonds in het Doelfonds aanhoudt op 

het moment van liquidatie (dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat beide subfondsen een verschillende IW 

hebben). Na de liquidatie kunnen de Aandeelhouders geen enkele aanspraak meer maken op rechten met betrekking 

tot het Subfonds of de Beleggingsinstelling. 

 

Na de bovengenoemde liquidatie in natura houdt het Subfonds "CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asia 

Consumer Equity Fund" op te bestaan. 

 

2. Hierbij worden de Aandeelhouders van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus 

Fund (in deze paragraaf aangeduid met het "Subfonds") op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van 

Bestuur van de Beleggingsinstelling om een aantal verrichtingen op effecten uit te voeren die uiteindelijk zullen leiden 

tot liquidatie van het Subfonds en die als volgt kunnen worden samengevat: 

 

Ten eerste wordt het Subfonds omgezet in een feederfonds en zal daartoe via een inschrijving in natura minimaal 85% 

van zijn totale vermogen beleggen in Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund, een subfonds van 

CS Investment Funds 2 (het "Doelfonds"). 

 

Vervolgens wordt het Subfonds onmiddellijk na de uitvoering van de eerste stap geliquideerd in natura. Als gevolg van 

deze liquidatie ontvangen de Aandeelhouders van het Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden daarmee 

aandeelhouder van het Doelfonds. 

 

Hieronder worden deze wijzigingen nader beschreven: 

 

1. Wijziging van de Beleggingsdoelstelling en Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

 

De Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de Beleggingsdoelstelling en 

Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds aan te passen. Deze veranderingen behelzen dat het Subfonds een 

master-feeder-strategie zal volgen door minimaal 85% van zijn totale vermogen in het Doelfonds te beleggen. 

 

Het Doelfonds is een subfonds van CS Investment Funds 2, een instelling voor collectieve belegging in effecten 

met de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital 

variable, SICAV) overeenkomstig Deel I van de Wet van 17 december 2010. De Beleggingsinstelling en CS 

Investment Funds 2 worden beide beheerd door Credit Suisse Fund Management S.A. en hebben Credit Suisse 

(Luxembourg) S.A. aangewezen als hun depositaris en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. als hun 

centrale administratiekantoor. 

 

De gewijzigde Beleggingsdoelstelling en de gewijzigde Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds en de 

Beleggingsdoelstelling en de Beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds luiden als volgt: 

 
Beleggingsdoelstelling van het Subfonds 

De doelstelling van het Subfonds is om een zo hoog mogelijk rendement te genereren en tegelijkertijd de 

principes van risicodiversificatie, vermogensbehoud en liquiditeit van de activa nauwgezet in acht te nemen. 

 
Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, volgt het Subfonds een master-feeder-strategie. Minimaal 85% van 

het totale vermogen van het Subfonds wordt belegd in Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity 

Fund, een subfonds van CS Investment Funds 2 (het "Doelfonds"). 

CS Investment Funds 2 is een instelling voor collectieve belegging in effecten en heeft de rechtsvorm van een 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV) 

overeenkomstig Deel I van de Wet van 17 december 2010. De instelling heeft Credit Suisse Fund Management 

S.A. aangesteld als beheermaatschappij. 

Het Subfonds mag maximaal 15% van zijn totale nettovermogen in liquide middelen aanhouden in de vorm van 

zicht- en termijndeposito's bij eersteklas financiële instellingen, alsook in de vorm van geldmarktinstrumenten van 



 

5/12 

 een andere aard dan effecten, waarvan de looptijd maximaal twaalf maanden bedraagt, in elke mogelijke 

converteerbare valuta. 

 
Beleggingsdoelstelling en beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds 

 

De Aandeelhouders van het Subfonds worden erop gewezen dat met ingang van 17 November 2016 de naam, 

de beleggingsdoelstelling en de beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds als volgt zullen worden gewijzigd: 
 

Huidige naam Nieuwe naam 

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser 

Equity Fund 
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund  

Huidige beleggingsdoelstelling en 

beleggingsrichtlijnen 

Nieuwe beleggingsdoelstelling en 

beleggingsrichtlijnen 

Beleggingsdoelstelling 

De doelstelling van het Subfonds is om een zo hoog 

mogelijk rendement in USD (Referentievaluta) te 

genereren door te beleggen in een portefeuille van 

aantrekkelijke aandelen met een hoog dividend en 

tegelijkertijd de principes van risicodiversificatie, 

vermogensbehoud en liquiditeit van de belegde 

activa nauwgezet in acht te nemen. 

 

Beleggingsrichtlijnen 

Het Subfonds repliceert het rendement van de 

referentieportefeuille door een of meerdere 

"Unfunded swaps" aan te gaan met eersteklas 

financiële instellingen. 

Het Subfonds zal (i) tegen marktconforme 

voorwaarden een total return swap (de "Swap") 

aangaan waarbij een eersteklas financiële instelling 

zoals Credit Suisse International als tegenpartij 

optreedt (de "Tegenpartij van de Swap"). De 

doelstelling van de Swap is dat het Subfonds tegen 

betaling van een financieringsrente het rendement 

van de Referentieportefeuille ontvangt en (ii) de 

netto-opbrengst van de inschrijvingen op Aandelen 

van het Subfonds belegt in liquide activa, in 

obligaties die zijn uitgegeven door of gewaarborgd 

worden door een lidstaat van de OESO of een lokale 

overheidsinstantie van een lidstaat van de OESO of 

door een supranationale instelling die actief is binnen 

de EU of op regionaal of wereldwijd niveau, waarbij 

het hoofdzakelijk gaat om obligaties die zijn 

uitgegeven door of gewaarborgd worden door 

eersteklasemittenten, in aandelen die op een 

gereglementeerde markt van een lidstaat van de 

OESO of de EU worden verhandeld op voorwaarde 

dat de betreffende effecten zijn opgenomen in een 

toonaangevende index, in aandelen of 

deelnemingsrechten die zijn uitgegeven door ICBE's 

die hoofdzakelijk beleggen in het bovenvermelde 

type obligaties/aandelen, en in aandelen of 

deelnemingsrechten die zijn uitgegeven door 

geldmarkt-ICB's die dagelijks worden gewaardeerd 

en een AAA-rating of een daarmee vergelijkbare 

rating hebben. Deze zullen naar verwachting een 

rendement genereren dat overeenkomt met de voor 

 Beleggingsdoelstelling 

De doelstelling van het Subfonds is om een zo hoog 

mogelijk rendement te genereren dat in de 

Referentievaluta van het Subfonds luidt, en 

tegelijkertijd de principes van risicodiversificatie, 

vermogensbehoud en liquiditeit van de belegde 

activa nauwgezet in acht te nemen. 

Het Subfonds belegt in een sterk gediversifieerde 

aandelenportefeuille waarvan een bovengemiddeld 

dividendrendement kan worden verwacht. 
 

Beleggingsrichtlijnen 

Het Subfonds belegt zijn nettovermogen 

hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde 

effecten en rechten (American depository receipts 

[ADR's], global depository receipts, winstbewijzen, 

dividendbewijzen enz.) van bedrijven die genoteerd 

staan in, gevestigd zijn in of waarvan het zwaartepunt 

van de activiteiten zich bevindt in de regio Azië-

Pacific, inclusief de opkomende markten (excl. 

Japan). 

Om een efficiënt beheer van de portefeuille te 

bevorderen, mogen de hierboven vermelde 

beleggingen ook worden gedaan in de vorm van 

derivaten, op voorwaarde dat de in Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" vermelde limieten in acht 

worden genomen. 

Daarnaast mag het Subfonds een strategie van 

gedekte calls toepassen (call-opties schrijven op 

specifieke aandelen of aandelenindexen) om het 

totale rendement van de portefeuille te optimaliseren 

of, in overeenstemming met Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen", voor afdekkingsdoeleinden 

gebruikmaken van derivaten zoals 

aandelenindexfutures. 

Het Subfonds mag alleen in beursgenoteerde 

futures beleggen. 

De indexen waarop dergelijke derivaten zijn 

gebaseerd, dienen te worden geselecteerd in 

overeenstemming met Art. 9 van het Groothertogelijk 

Besluit van 8 februari 2008. 

Bovendien mag het Subfonds, ter afdekking van 

valutarisico's en om zijn activa aan een of meerdere 

valuta's die op het beleggingsbeleid aansluiten bloot 
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 de Swap verschuldigde financieringsrente. Het 

Subfonds en uiteindelijk ook de Aandeelhouders 

kunnen dan ook geen aanspraak maken op de door 

de Activa van het Subfonds gegenereerde en 

ontvangen inkomsten. 

 

Beschrijving van de referentieportefeuille 

De referentieportefeuille bestaat uit de volgende 

twee componenten: 

– "aandelen"-portefeuillecomponent; en 

– "gedekte short call"-portefeuillecomponent, 

zoals hieronder beschreven. 

 

Beschrijving van de "aandelen"-

portefeuillecomponent 

De "aandelen"-component van de 

referentieportefeuille is belegd in aandelen en 

aandelengerelateerde effecten (American depository 

receipts [ADR's], global depository receipts [GDR's], 

winstbewijzen, dividendbewijzen, 

deelnemingsrechten enz.), uitgedrukt in elke vrij 

verhandelbare valuta en uitgegeven door bedrijven 

die gevestigd zijn in, of waarvan het zwaartepunt van 

de activiteiten zich bevindt in de regio Azië-Pacific en 

waarvan een bovengemiddeld dividendrendement 

kan worden verwacht. De Beleggingsbeheerder 

maakt gebruik van een multifactor-analysemodel om 

aantrekkelijke aandelen met een hoog dividend te 

selecteren die voldoen aan een aantal vooraf 

gedefinieerde kwalitatieve en kwantitatieve criteria, 

zoals dividendrendement, waardering, momentum en 

een aantal financiële indicatoren. Om de waardering 

van elk effect vast te kunnen stellen maakt de 

Beleggingsbeheerder gebruik van de resultaten van 

de Starmine-tool en de database van HOLT. De 

portefeuille bestaat uit effecten die genoteerd staan 

op de belangrijkste Aziatische beurzen, waaronder 

Hongkong, HK (China), HK (Macau), Singapore, 

Australië, Taiwan en Japan. 

 
Beschrijving van de "gedekte short call"-

portefeuillecomponent 

De referentieportefeuille kan een overlaystrategie 

toepassen (gedekte calls), waarbij er op de 

onderliggende aandelen van de portefeuille (long-

posities) gedekte call-opties worden geschreven 

(short-posities). De maximale nominale waarde van 

de geschreven call-opties mag niet hoger zijn dan de 

volledige waarde van de long-posities van de 

referentieportefeuille. De overlay van gedekte calls 

bestaat uit drie series van 3-maands out-of-the-

money calls waarvan de vervaldatum telkens een 

maand verder ligt. Een derde van de calls wordt 

systematisch elke maand doorgerold met een 

looptijd van opnieuw drie maanden. 

De opties op aandelen en op aandelengerelateerde 

effecten voldoen aan de in Hoofdstuk 6 

te stellen, valutatermijncontracten en andere 

valutaderivaten afsluiten in overeenstemming met 

sectie 3 van Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen". 

De onderliggende waarde van alle derivaten mag niet 

hoger zijn dan de volledige Intrinsieke Waarde van 

het Subfonds. 

Het Subfonds mag maximaal een derde van zijn 

nettovermogen beleggen in contanten, zicht- en 

termijndeposito's, geldmarktinstrumenten, waaronder 

mogelijkerwijs (maar niet uitsluitend) obligaties, notes 

en vergelijkbare vastrentende en variabelrentende 

renteproducten en door overheidsinstellingen en 

private en semi-private emittenten wereldwijd 

(inclusief de opkomende markten) met disagio 

uitgegeven effecten. Maximaal 15% van het totale 

nettovermogen van het Subfonds mag worden 

belegd in effecten die geen investment-grade-rating 

hebben en maximaal 10% van het totale 

nettovermogen van het Subfonds mag worden 

belegd in obligaties met een rating van minder dan 

"B-" van Standard & Poor's of van "B3" van 

Moody's. 

Het Subfonds mag ook – binnen het kader van de 

hierboven beschreven beleggingsrichtlijnen – 

maximaal 30% van zijn nettovermogen beleggen in 

gestructureerde aandelenproducten, 

aandelenmandjes en aandelenindexen (certificaten), 

dividendindexen en dividendbewijzen van aandelen 

en van aandelenindexen, mits deze voldoende liquide 

zijn en zijn uitgegeven door eersteklasbanken (of 

door emittenten die de belegger een bescherming 

bieden die vergelijkbaar is met die van 

eersteklasbanken). Deze gestructureerde producten 

dienen te zijn gekwalificeerd als effecten in de zin 

van Art. 41 van de Wet van 17 december 2010. 

Deze gestructureerde producten dienen regelmatig 

en op transparante wijze te worden gewaardeerd op 

basis van onafhankelijke informatiebronnen. 

Gestructureerde producten mogen geen enkel 

hefboomeffect met zich meebrengen. De 

aandelenmandjes en aandelenindexen dienen niet 

alleen aan de regelgeving inzake risicospreiding te 

voldoen, maar moeten ook voldoende gediversifieerd 

zijn. 
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 "Beleggingsbeperkingen" vermelde vereisten. 

 

 

 

De Aandelen van het Subfonds zullen worden belegd in de volgende Aandelenklassen van het Doelfonds: 

 

SUBFONDS DOELFONDS 

CS Investment Funds 5 
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund 

CS Investment Funds 2 
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund 
(te hernoemen tot "Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity 

Fund") 

Aandelen-

klasse 
(Valuta) 

Maximale 
Beheer-

vergoeding 
(p.j.) 

Lopende 
kosten 

(zoals 
vermeld in 
de EBI) 

Risicoscore 
(Synthetic 

Risk and 
Reward 
Indicator) 

Pres-
tatie-

ver-
goe-
ding 

Aandelen-

klasse 
(Valuta) 

Maximale 
Beheer-

vergoe-
ding (p.j.) 

Lopende 
kosten 

(zoals 
vermeld in 
de EBI)* 

Risicoscore 
(Synthetic 

Risk and 
Reward 
Indicator) 

Presta-
tie-

vergoe-
ding 

B (USD) 1,92%  2,30% 6 n.v.t. A (USD) 1,92% 1,96% 6 n.v.t. 

UB (USD) 1,50%  1,66% 6 n.v.t. UA (USD) 1,50% 1,25% 6 n.v.t. 

* Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een schatting van de uitgaven. 

 

Het Doelfonds is geschikt voor beleggers met een langetermijn-beleggingshorizon die bereid zijn sterke 

schommelingen in de Intrinsieke Waarde van hun Aandelen te accepteren. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat de vermelde beheervergoeding en lopende kosten van het 

Subfonds de situatie voorafgaand aan de inschrijving in natura weergeven. Gedurende de master-feeder-

constructie wordt er naast de beheervergoeding die op het niveau van het Doelfonds in rekening wordt gebracht, 

geen extra beheervergoeding in rekening gebracht op het niveau van het Subfonds. Ook brengt noch het 

Subfonds noch het Doelfonds een prestatievergoeding in rekening. 

 

Aangezien het Doelfonds met ingang van 17 november 2016, de datum waarop de in het Prospectus 

aangebrachte wijzigingen van kracht zullen worden, zijn beleggingsdoelstelling en zijn beleggingsbeleid zal wijzigen, 

zal de portefeuille van het Doelfonds op de ingangsdatum worden herschikt. 

 

Met ingang van 15 november 2016 zal de uitgifte van aandelen van het Subfonds en van aandelen van het 

Doelsubfonds worden opgeschort. Inschrijvingen in en omwisselingsverzoeken met betrekking tot het Subfonds 

en het Doelsubfonds worden geaccepteerd tot 14 november 2016 om 15.00 uur. De Aandeelhouders van beide 

subfondsen kunnen hun aandelen van het Subfonds en hun aandelen van het Doelsubfonds tot 14 november 

2016 laten terugkopen. Dit betekent dat terugkoopverzoeken tot 14 november 2016 om 15.00 uur kunnen 

worden ingediend en dat deze verzoeken kosteloos worden behandeld. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door CS 

Investment Funds 5 als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de 

inschrijving in natura en het aantal participaties dat in het kader van deze inschrijving wordt uitgegeven. 

 

De Luxemburgse toezichthoudende instantie voor de financiële sector (de Commission de Surveillance du Secteur 

Financier of CSSF) heeft toestemming verleend voor de belegging door het Subfonds in het Doelfonds. 

 

De wijzigingen in het Prospectus worden op 17 november 2016 van kracht. Met ingang van die datum belegt het 

Subfonds vrijwel uitsluitend in participaties van het Doelfonds. 

 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de deze wijzigingen kunnen hun Aandelen van het Subfonds tot 14 

november 2016 kosteloos terug laten kopen. 

 

2. Liquidatie in natura van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund 

 

Het liquidatieproces van het Subfonds begint op 17 november 2016. 
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 Vanaf 14 november 2016 om 15.00 uur worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd voor Aandelen van dit 

Subfonds. Bovendien kunnen Aandelen uitsluitend vóór die datum en het aangegeven tijdstip kosteloos worden 

teruggekocht. Er wordt binnen het Subfonds een voorziening getroffen voor alle uitstaande debiteringen en 

eventuele andere debiteringen als gevolg van deze liquidatie. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de 

Beleggingsinstelling als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de 

Aandelen van het Subfonds die worden ingetrokken als gevolg van de liquidatie van het Subfonds. 

 

De netto-liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden op 17 november 2016 in natura uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders. 

 

Na afronding van de liquidatie wordt de administratie van het Subfonds gedurende vijf jaar bewaard door Credit 

Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

 

Alle juridische, advies- en/of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en uitvoering van de 

wijzigingen onder punt (1) en (2) hierboven komen voor rekening van Credit Suisse Fund Management S.A., met 

uitzondering van de accountantskosten, die voor rekening van het Subfonds komen. 

 

Als gevolg van bovenstaande in punt (1) en (2) beschreven wijzigingen ontvangen de Aandeelhouders van het 

Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden daarmee met ingang van 17 november 2016 aandeelhouder van het 

Doelfonds. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot veranderingen in de doorlopende kosten (zie 

bovenstaande tabel). De Aandeelhouders worden erop gewezen dat de aandelen van het Doelfonds kunnen afwijken 

van de aandelen van het Subfonds wat betreft de van toepassing zijnde vergoedingen en het uitkeringsbeleid. 

Hoofdstuk 2 "CS Investment Funds 2 – Samenvatting van de Aandelenklassen" en hoofdstuk 5 "Beleggingen in CS 

Investment Funds 2" van het prospectus van CS Investment Funds 2 bevatten nadere informatie over de kenmerken 

van de aandelen van het Doelfonds. Aandeelhouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van de bovenvermelde wijzigingen in het land waarvan zij staatsburger zijn, waar zij wonen of waar zij hun 

domicilie hebben. 

 

Daarnaast worden de Aandeelhouders erop gewezen dat het aantal aandelen in het Doelfonds dat zij in verband met de 

liquidatie in natura ontvangen, niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het aantal Aandelen dat zij in het Subfonds 

aanhielden; dit aantal is namelijk afhankelijk van het aantal aandelen dat het Subfonds in het Doelfonds aanhoudt op 

het moment van liquidatie. Na de liquidatie kunnen de Aandeelhouders geen enkele aanspraak meer maken op rechten 

met betrekking tot het Subfonds of de Beleggingsinstelling. 

 

Na de bovengenoemde liquidatie in natura houdt het Subfonds "CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian 

Equity Dividend Plus Fund" op te bestaan. 

 

3. Hierbij worden de Aandeelhouders van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund (in deze 

paragraaf aangeduid met het "Subfonds") op de hoogte gebracht van het besluit van de Raad van Bestuur van de 

Beleggingsinstelling om een aantal verrichtingen op effecten uit te voeren die uiteindelijk zullen leiden tot liquidatie van 

het Subfonds en die als volgt kunnen worden samengevat: 

 

Ten eerste wordt het Subfonds omgezet in een feederfonds en zal daartoe via een inschrijving in natura minimaal 85% 

van zijn totale vermogen beleggen in Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, een subfonds 

van CS Investment Funds 4 (het "Doelfonds"). 

 

Vervolgens wordt het Subfonds onmiddellijk na de uitvoering van de eerste stap geliquideerd in natura. Als gevolg van 

deze liquidatie ontvangen de Aandeelhouders van het Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden daarmee 

aandeelhouder van het Doelfonds. 

 

Hieronder worden deze wijzigingen nader beschreven: 
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 1. Wijziging van de Beleggingsdoelstelling en Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

 

De Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de Beleggingsdoelstelling en 

Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds aan te passen. Deze veranderingen behelzen dat het Subfonds een 

master-feeder-strategie zal volgen door minimaal 85% van zijn totale vermogen in het Doelfonds te beleggen. 

 

Het Doelfonds is een subfonds van CS Investment Funds 4, een instelling voor collectieve belegging in effecten 

met de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital 

variable, SICAV) overeenkomstig Deel I van de Wet van 17 december 2010. De Beleggingsinstelling en CS 

Investment Funds 4 worden beide beheerd door Credit Suisse Fund Management S.A. en hebben Credit Suisse 

(Luxembourg) S.A. aangewezen als hun depositaris en Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. als hun 

centrale administratiekantoor. 

 

De gewijzigde Beleggingsdoelstelling en de gewijzigde Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds en de 

Beleggingsdoelstelling en de Beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds luiden als volgt: 

 

Beleggingsdoelstelling van het Subfonds en het Doelfonds 

De doelstelling van het Subfonds en het Doelfonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn onder 

behoud van een adequate risicospreiding door te beleggen in een portefeuille van aandelen die zijn uitgegeven 

door bedrijven die producten of goederen leveren aan consumenten van opkomende markten. 

 
Beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, volgt het Subfonds een master-feeder-strategie. Minimaal 85% van 

het totale vermogen van het Subfonds wordt belegd in Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity 

Fund, een subfonds van CS Investment Funds 4 (het "Doelfonds"). 

CS Investment Funds 4 is een instelling voor collectieve belegging in effecten en heeft de rechtsvorm van een 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable, SICAV), conform 

Deel I van de Wet van 17 december 2010. De instelling heeft Credit Suisse Fund Management S.A. aangesteld 

als beheermaatschappij. 

Het Subfonds mag maximaal 15% van zijn totale nettovermogen in liquide middelen aanhouden in de vorm van 

zicht- en termijndeposito's bij eersteklas financiële instellingen, alsook in de vorm van geldmarktinstrumenten van 

een andere aard dan effecten, waarvan de looptijd maximaal twaalf maanden bedraagt, in elke mogelijke 

converteerbare valuta. 

 

Beleggingsrichtlijnen van het Doelfonds 

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken worden de activa van het Doelfonds hoofdzakelijk belegd in aandelen en 

vergelijkbare instrumenten (inclusief ADR's en GDR's), uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of waarvan 

de statutaire zetel gevestigd is in of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in opkomende landen 

wereldwijd, evenals door bedrijven die hoofdzakelijk deelnemingen hebben in dergelijke bedrijven of die 

hoofdzakelijk goederen en diensten produceren en leveren aan in opkomende landen woonachtige consumenten. 

 

Assetallocatie van het Doelfonds 

Het Doelfonds belegt in overeenstemming met de hierboven beschreven richtlijnen minstens 67% van zijn 

nettovermogen direct of indirect in aandelen en aandelengerelateerde effecten. Het resterende deel van de 

portefeuille van het Doelfonds mag worden belegd in vastrentende waarden en beleggingsinstrumenten waarmee 

blootstelling aan vastgoed of grondstoffen, inclusief edelmetalen, ("alternatieve activaklassen") kan worden 

verkregen, of in de vorm van liquide activa worden aangehouden. In overeenstemming met de bepalingen van 

Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het prospectus van CS Investment Funds 4 wordt de blootstelling aan 

alternatieve activaklassen op indirecte wijze bereikt door een of meer van de onderstaande instrumenten te 

gebruiken. Indien derivaten worden ingezet om een blootstelling aan alternatieve activaklassen te verkrijgen, 

mogen uitsluitend derivaten worden gebruikt die als onderliggende waarde een financiële index hebben. 

Liquide activa mogen binnen de in Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het prospectus van CS Investment 

Funds 4 vermelde limieten worden belegd in geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot of verhandeld worden 

op een gereglementeerde markt, evenals op officiële valutamarkten of in opvraagbare deposito's van 

kredietinstellingen, mits de resterende looptijd niet langer is dan twaalf maanden. Het Doelfonds mag voor 

maximaal 25% zijn belegd in liquide activa en schuldinstrumenten die inkomsten genereren in de zin van EU-

Richtlijn 2003/48/EG. 
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Beleggingsinstrumenten van het Doelfonds 

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken mag het Doelfonds, in overeenstemming met de hierboven vermelde 

beleggingsrichtlijnen, gebruikmaken van alle in sectie 1 van Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het 

prospectus van CS Investment Funds 4 vermelde instrumenten, ongeacht de valuta waarin deze instrumenten zijn 

uitgedrukt, maar in overeenstemming met het principe van risicospreiding; hiertoe behoren mogelijk, maar niet 

uitsluitend, de onderstaande instrumenten: 

Aandelen of aandelengerelateerde effecten: minstens 67% van het nettovermogen van het Doelfonds; 

Obligaties, notes vergelijkbare vast- of variabelrentende effecten (inclusief converteerbare obligaties, 

converteerbare notes, obligatiewarrants, effectenwarrants en warrants van overheidsinstellingen of private of semi-

private emittenten die gevestigd zijn in een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO)): maximaal 33% van het nettovermogen van het Doelfonds. 
 

Derivaten 

Binnen de beleggingsbeperkingen die worden vermeld in sectie 3) en sectie 4) van Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" van het prospectus van CS Investment Funds 4, mag het Doelfonds om een efficiënt 

beheer van de portefeuille op basis van winst- en verliesprofielen te bevorderen deze kernbeleggingen gedeeltelijk 

structureren door gebruik te maken van derivaten als termijncontracten, swaps, futures en opties. Bovendien mag 

het Doelfonds, ter afdekking van valutarisico's en om zijn activa aan een of meerdere valuta's bloot te stellen, 

valutatermijncontracten en andere valutaderivaten afsluiten in overeenstemming met sectie 1) g) van Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen". De indexen waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, dienen altijd te worden 

geselecteerd in overeenstemming met Art. 9 van de Groothertogelijke Verordening van 8 februari 2008 en 

Hoofdstuk XIII van de ESMA-Richtsnoeren betreffende ETF's en andere kwesties in verband met ICBE's 

(ESMA/2014/937). 

 

Overige Fondsen 

In tegenstelling tot wat bepaald is in sectie 5 van Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" mag het Doelfonds 

maximaal 30% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van andere ICBE's en/of 

andere ICB's in overeenstemming met sectie 1) paragraaf e) van Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het 

prospectus van CS Investment Funds 4. 

 

Gestructureerde producten 

Het Doelfonds mag ook maximaal 30% van zijn nettovermogen beleggen in gestructureerde aandelenproducten 

(certificaten, notes) mits deze voldoende liquide zijn, zijn uitgegeven door eersteklasbanken (of door emittenten die 

de belegger een bescherming bieden die vergelijkbaar is met die van eersteklasbanken) en blootstelling bieden 

aan aandelen, grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen, edelmetalen en valuta's. Deze gestructureerde producten 

dienen te zijn gekwalificeerd als effecten in de zin van Artikel 41 van de Wet van 17 december 2010. Bovendien 

dienen deze gestructureerde producten regelmatig en op transparante wijze te worden gewaardeerd op basis van 

onafhankelijke informatiebronnen. Tenzij deze gestructureerde producten derivaten overeenkomstig Artikel 42 (3) 

van de Wet van 17 december 2010 bevatten, dienen dergelijke producten geen enkel hefboomeffect met zich 

mee te brengen. De in dergelijke gestructureerde producten opgenomen derivaten mogen uitsluitend gebaseerd 

zijn op de in Hoofdstuk 6, sectie 1 van het prospectus van CS Investment Funds 4 vermelde 

beleggingsinstrumenten. De activaportefeuilles en onderliggende indexen dienen niet alleen aan de regelgeving 

inzake risicospreiding te voldoen, maar moeten ook voldoende gediversifieerd zijn. 

 

 

De Aandelen van het Subfonds zullen worden belegd in de volgende Aandelenklassen van het Doelfonds: 

 

SUBFONDS DOELFONDS 

CS Investment Funds 5 
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund 

CS Investment Funds 4 
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund 

Aandelen-
klasse 

(Valuta) 

Maximale 
Beheer-
vergoeding 

(p.j.) 

Lopende 
kosten 
(zoals 

vermeld in 
de EBI) 

Risicoscore 
(Synthetic 
Risk and 

Reward 
Indicator) 

Pres-
tatie-
ver-

goe-
ding 

Aandelen-
klasse 

(Valuta) 

Maximale 
Beheer-
vergoe-

ding (p.j.) 

Lopende 
kosten 
(zoals 

vermeld in 
de EBI)* 

Risicoscore 
(Synthetic 
Risk and 

Reward 
Indicator) 

Presta-
tie-
vergoe-

ding 

B (RUB) 1,92% 2,34% 7 n.v.t.  B (USD) 1,92% 2,28% 6 n.v.t.  

B (USD) 1,92% 2,30% 7 n.v.t.  B (USD) 1,92% 2,28% 6 n.v.t.  
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BH (EUR) 1,92% 2,31% 7 n.v.t.  BH (EUR) 1,92% 2,27% 6 n.v.t.  

EB (USD) 1,20% 1,42% 7 n.v.t.  EB (USD) 0,70% 1,06% 6 n.v.t.  

IB (USD) 1,20% 1,46% 7 n.v.t.  IB (USD) 0,70% 1,06% 6 n.v.t.  

UB (USD) 1,50% 1,76% 7 n.v.t.  UB (USD) 1,50% 1,59% 6 n.v.t.  

UBH (EUR) 1,50% 1,57% 7 n.v.t.  UBH (EUR) 1,50% 1,62% 6 n.v.t.  

* Het cijfer voor de lopende kosten van het Doelfonds is gebaseerd op een schatting van de uitgaven. 

 

Het Doelfonds is geschikt voor beleggers die blootstelling willen aan de ontwikkeling van de wereldwijde 

aandelenmarkten en voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde blootstelling aan bedrijven uit deze 

economische ruimte. Aangezien de beleggingen gericht zijn op aandelen, die sterk in waarde kunnen 

schommelen, dienen beleggers een middellange tot lange beleggingshorizon te hebben. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat de vermelde beheervergoeding en lopende kosten van het 

Subfonds de situatie voorafgaand aan de inschrijving in natura weergeven. Gedurende de master-feeder-

constructie wordt er naast de beheervergoeding die op het niveau van het Doelfonds in rekening wordt gebracht, 

geen extra beheervergoeding in rekening gebracht op het niveau van het Subfonds. Ook brengt noch het 

Subfonds noch het Doelfonds een prestatievergoeding in rekening. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door CS 

Investment Funds 5 als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de 

inschrijving in natura en het aantal participaties dat in het kader van deze inschrijving wordt uitgegeven. 

 

De Luxemburgse toezichthoudende instantie voor de financiële sector (de Commission de Surveillance du Secteur 

Financier of CSSF) heeft toestemming verleend voor de belegging door het Subfonds in het Doelfonds. 

 

De wijzigingen in het Prospectus worden op 17 november 2016 van kracht. Met ingang van die datum belegt het 

Subfonds vrijwel uitsluitend in participaties van het Doelfonds. 

 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de deze wijzigingen kunnen hun Aandelen van het Subfonds tot 14 

november 2016 kosteloos terug laten kopen. 

 

2. Liquidatie in natura van CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund 

 

Het liquidatieproces van het Subfonds begint op 17 november 2016. 

 

Vanaf 14 november 2016 om 15.00 uur worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd voor Aandelen van dit 

Subfonds. Bovendien kunnen Aandelen uitsluitend vóór die datum en het aangegeven tijdstip kosteloos worden 

teruggekocht. Er wordt binnen het Subfonds een voorziening getroffen voor alle uitstaande debiteringen en 

eventuele andere debiteringen als gevolg van deze liquidatie. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg is door de 

Beleggingsinstelling als externe accountant aangewezen om een advies op te stellen met betrekking tot de 

Aandelen van het Subfonds die worden ingetrokken als gevolg van de liquidatie van het Subfonds. 

 

De netto-liquidatieopbrengsten van het Subfonds worden op 17 november 2016 in natura uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders. 

 

Na afronding van de liquidatie wordt de administratie van het Subfonds gedurende vijf jaar bewaard door Credit 

Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

 

Alle juridische, advies- en/of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en uitvoering van de 

wijzigingen onder punt (1) en (2) hierboven komen voor rekening van Credit Suisse Fund Management S.A., met 

uitzondering van de accountantskosten, die voor rekening van het Subfonds komen. 
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 Als gevolg van bovenstaande in punt (1) en (2) beschreven wijzigingen ontvangen de Aandeelhouders van het 

Subfonds aandelen van het Doelfonds en worden daarmee met ingang van 17 november 2016 aandeelhouder van het 

Doelfonds. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot veranderingen in de doorlopende kosten (zie 

bovenstaande tabel). De Aandeelhouders worden erop gewezen dat de aandelen van het Doelfonds soms kunnen 

afwijken van de aandelen van het Subfonds wat betreft de van toepassing zijnde vergoedingen en de referentievaluta. 

Hoofdstuk 2 "CS Investment Funds 4 – Samenvatting van de Aandelenklassen" en hoofdstuk 5 "Beleggingen in CS 

Investment Funds 4" van het prospectus van CS Investment Funds 4 bevatten nadere informatie over de kenmerken 

van de aandelen van het Doelfonds. Aandeelhouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van de bovenvermelde wijzigingen in het land waarvan zij staatsburger zijn, waar zij wonen of waar zij hun 

domicilie hebben. 

 

Daarnaast worden de Aandeelhouders erop gewezen dat het aantal aandelen in het Doelfonds dat zij in verband met de 

liquidatie in natura ontvangen, niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het aantal Aandelen dat zij in het Subfonds 

aanhielden; dit aantal is namelijk afhankelijk van het aantal aandelen dat het Subfonds in het Doelfonds aanhoudt op 

het moment van liquidatie. Na de liquidatie kunnen de Aandeelhouders geen enkele aanspraak meer maken op rechten 

met betrekking tot het Subfonds of de Beleggingsinstelling. 

 

Na de bovengenoemde liquidatie in natura houdt het Subfonds "CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Russian 

Equity Fund" op te bestaan. 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zodra de bovenstaande wijzigingen van kracht worden, het nieuwe 

prospectus van de Beleggingsinstelling, de laatste jaar- en halfjaarverslagen en de statuten conform de bepalingen van het 

prospectus verkrijgbaar zijn op de statutaire zetel van de Beheermaatschappij. De documenten zijn ook beschikbaar op 

www.credit-suisse.com. 

 

Ook de prospectussen van de Doelfondsen, de betreffende Essentiele Beleggersinformatie (EBI), de laatste jaar- en 

halfjaarverslagen en de statuten zijn conform de bepalingen van het prospectus verkrijgbaar op de statutaire zetel van de 

Beheermaatschappij. De documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 14 oktober 2016 

 

De Raad van Bestuur 
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