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1. Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund (ten behoeve van dit punt te 

noemen: het “Subfonds”) medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om het in 

het prospectus vermelde verwachte hefboomeffect van het Subfonds te wijzigen van 8 keer naar 15 keer het totale 

nettovermogen van het Subfonds. De reden van deze verandering is om het verwachte hefboomeffect van het 

Subfonds beter te weerspiegelen, en houdt dus geen verandering in van de beleggingsdoelstelling, het 

beleggingsbeleid, het risicoprofiel of de beleggingsstrategie van het Subfonds. Deze blijven ongewijzigd. 
 

In dit kader is in het prospectus onder het artikel "Totale exposure" aanvullende informatie over het Subfonds 

opgenomen met betrekking tot het gebruik van derivaten en het verwachte hefboomeffect. Ook zijn de 

beleggingsprincipes aangepast om aan te geven dat het Subfonds op grote schaal gebruik kan maken van een groot 

aantal verschillende derivaten. 
 

2. Hierbij wordt aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund (ten behoeve van dit punt te 

noemen: het “Subfonds”) medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om in het 

prospectus op te nemen dat om het portefeuillebeheer te bevorderen het Subfonds netto-long- en netto-shortposities 

aan kan houden door derivatencontracten op aandelenindices (opties en futures) en op volatiliteitsindices of andere 

algemeen gebruikte indices aan te houden ter waarde van maximaal 30% van zijn vermogen, mits wordt voldaan aan 

artikel 3 van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen". Het Subfonds mag daarbij uitsluitend futurescontracten aangaan 

die worden verhandeld aan een beurs of aan een andere gereguleerde, voor het publiek openbare markt in een OESO-

land. 
 

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling besloten om de methode voor het berekenen van de 

totale exposure van het Subfonds te veranderen van de 'commitment'-aanpak in de relatieve VaR-methode (Value-at-

Risk), waarbij het hefboomeffect naar verwachting circa drie keer het totale vermogen van het Subfonds bedraagt. 

 

3. Hierbij wordt de aandeelhouders van de Beleggingsinstelling medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de 

Beleggingsinstelling heeft besloten om Hoofdstuk 13 “Algemene Vergaderingen” van het prospectus te wijzigen om te 

specificeren dat in het algemeen oproepen voor alle algemene vergaderingen aan de houders van aandelen op naam 

uiterlijk acht kalenderdagen vóór de algemene vergadering per aangetekende post worden verstuurd aan het adres 

zoals dat is opgenomen in het Aandeelhoudersregister. 

 

Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling die niet instemmen met de hierboven onder punt 2 genoemde wijzigingen, 

kunnen hun aandelen tot 17 oktober 2016 kosteloos ter inkoop aanbieden. Alle veranderingen worden op 18 oktober] 

2016 van kracht. 

 

Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zodra de bovenstaande wijzigingen van kracht zijn geworden, zij het nieuwe 

prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en de statuten kunnen verkrijgen bij de 

statutaire zetel van de Beleggingsinstelling of via internet op www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 16 september 2016 
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