
 
 
CS Investment Funds 4  Kennisgeving aan de Aandeelhouders 
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht  
5, rue Jean Monnet,   
L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 134.528  
(de "Beleggingsinstelling"), een buitenlandse icbe opgenomen in  
het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register  
(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 
 
 
 
Zoals eerder aangekondigd in de kennisgeving d.d. 23 december 2015 heeft de raad van bestuur van de Beleggingsinstelling 
besloten om in het belang van de Aandeelhouders het subfonds Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund (het 
“Subfonds”) te liquideren aangezien het Subfonds als gevolg van voortdurende en geregelde terugkopen niet meer goed kan 
worden beheerd in het belang van de Aandeelhouders.  
 
Daarnaast is medegedeeld dat gedurende een bepaalde periode van de liquidatiefase, namelijk tot 21 maart 2016, 12.00 uur, 
opdrachten tot terugkoop nog steeds worden geaccepteerd en afgehandeld volgens de voorwaarden van het huidige 
Prospectus en overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling van aandeelhouders.  
 
Met name werd de Aandeelhouders erop gewezen dat indien in een bepaald kalenderkwartaal de totale nettowaarde van de 
terugkoopopdrachten (inclusief de totale netto inschrijvingen over het kwartaal) meer dan 20% bedraagt van de Netto 
Intrinsieke Waarde van het oorspronkelijke nettovermogen van het betreffende Subfonds vanaf het begin van het betreffende 
kalenderkwartaal, de Netto Intrinsieke Waarde van het betreffende Subfonds kan worden bepaald op basis van biedkoersen (in 
plaats van een vaste spread), die redelijkerwijs aan marktdeelnemers in rekening zouden worden gebracht. 
 
De raad van bestuur van de Beleggingsinstelling deelt de Aandeelhouders mede dat de totale nettowaarde van de 
terugkoopopdrachten (inclusief de totale netto inschrijvingen over het kwartaal) meer dan 20% bedraagt van de Netto 
Intrinsieke Waarde van het oorspronkelijke nettovermogen van het Subfonds vanaf het begin van het betreffende 
kalenderkwartaal, en dat de Netto Intrinsieke Waarde van het betreffende Subfonds met ingang van deze kennisgeving zal 
worden bepaald op basis van biedkoersen. 
 
 
Luxemburg, 22 januari 2016  
 
Raad van bestuur van de Beleggingsinstelling 
 
 
 
 
 
 
 

   ISIN 
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  B USD Capitalisation  USD  LU0337322282  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH CHF Capitalisation  CHF  LU0337322522  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH EUR Capitalisation  EUR  LU0337322878  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EB USD Capitalisation  USD  LU1043183638  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EBH CHF Capitalisation  CHF  LU1038299415  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  IBH EUR Capitalisation  EUR  LU0337323256  

 


