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Luxemburg, 26 september 2018 

 

 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van  

CS Investment Funds 5 

 

 

 

 

CS INVESTMENT FUNDS 5 
Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet,  

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg 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). 
 

 

 Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 5 medegedeeld 

dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de 

benoeming van Credit Suisse Fund Management S.A. als beheerder van de 

Beleggingsinstelling te beëindigen en met ingang van 1 november 2018 

Multiconcept Fund Management S.A. als nieuwe beheerder te benoemen.  

Met ingang van diezelfde datum zullen alle leden van de raad van bestuur aftreden. 

Er wordt een oproeping gedaan tot een algemene vergadering van aandeelhouders 

van de Beleggingsinstelling om een besluit te nemen over de benoeming van de 

volgende personen als nieuw lid van de raad van bestuur:  

 Kevin Hayes, River and Mercantile Group 

 William Blackwell, onafhankelijk bestuurder 

 Alex Vilches, onafhankelijk bestuurder 

Tijdens diezelfde vergadering wordt een voorstel voorgelegd aan de 

aandeelhouders van de Beleggingsinstelling om de naam van de 

Beleggingsinstelling te wijzigen van "CS Investment Funds 5" in "River and 

Mercantile Investment Funds" en artikel 1 van de statuten van de 

Beleggingsinstelling dienovereenkomstig te wijzigen. 

Een separate oproeping voor het bijwonen van deze algemene vergadering zal tijdig 

aan de Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling worden verzonden, e.e.a. 

conform de Luxemburgse wet. 

De naam van de Subfondsen van de Beleggingsinstelling wordt als volgt gewijzigd: 

Oude naam Nieuwe naam 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market ILC Equity Fund (USD) 

River and Mercantile Emerging 

Market ILC Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Small & 

Mid Cap Emerging Market ILC Equity 

Fund 

River and Mercantile Emerging 

Market Opportunities ILC Equity Fund 

Tot slot wordt de aandeelhouders hierbij ook medegedeeld dat de naam van P-

Solve LLC, de beleggingsbeheerder van de Subfondsen, is veranderd in River and 

Mercantile LLC. Deze verandering is op 23 april 2018 van kracht geworden. 

 



 

2 

   

 

 

Als gevolg van de bovenstaande veranderingen zal de Beleggingsinstelling niet 

langer worden beheerd als onderdeel van de Credit Suisse-groep, maar als 

onderdeel van de River and Mercantile Group. De portefeuille van de Subfondsen 

blijft echter beheerd door hetzelfde ILC- (Industrial Lifecycle)team. Het ILC-team is 

in juni 2017 overgegaan van Credit Suisse naar River and Mercantile PLC (toen: 

P-Solve LLC) en het is de Subfondsen tot nu toe blijven beheren.  

Zodra de bovengenoemde wijzigingen van kracht zijn geworden, zijn het nieuwe 

prospectus van de Beleggingsinstelling, de actuele Essentiële Beleggersinformatie, 

de meest recente (half)jaarverslagen en de statuten verkrijgbaar ten kantore van de 

Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. De 

documenten zijn ook te raadplegen via https://multiconcept.credit-suisse.com. 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen kunnen hun Aandelen 

tot 26 oktober 2018 kosteloos ter inkoop aanbieden.  

Luxemburg, 26 september 2018 

 

De Raad van Bestuur  

 

https://multiconcept.credit-suisse.com/

