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CS Investment Funds 2 

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk 

kapitaal naar Luxemburgs recht 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 

124019 

 

(de "Vennootschap"), een buitenlandse icbe 

opgenomen in het door de Autoriteit Financiële 
Markten gehouden register  
(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 

I. De aandeelhouders van de Vennootschap worden er hierbij op gewezen dat de raad 

van bestuur van de Vennootschap ("Raad van Bestuur") heeft besloten het 

beleggersprofiel van de onderstaande subfondsen (in deze rubriek de "Subfondsen") 

als volgt te wijzigen: 

 

 Subfonds  Oud beleggersprofiel  Nieuw beleggersprofiel 

Credit Suisse (Lux) 
Robotics Equity Fund 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge risicotolerantie 

en een langetermijnvisie die in een 
breed gespreide portefeuille van 
wereldwijde aandelen willen beleggen. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge risicotolerantie 

en een langetermijnvisie die in een 
breed gespreide portefeuille van 
wereldwijde aandelen in de 

roboticasector willen beleggen. 

Credit Suisse (Lux)  
Security Equity Fund 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge risicotolerantie 
en een langetermijnvisie die in een 

breed gespreide portefeuille van 
wereldwijde aandelen willen beleggen. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge risicotolerantie 
en een langetermijnvisie die in een 

breed gespreide portefeuille van 
wereldwijde aandelen in de 
beveiligingssector willen beleggen. 

 

II. Tevens worden de aandeelhouders van de onderstaande subfondsen 

 

 Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, 

 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, 

(in deze rubriek de "Subfondsen"), 

 

erop gewezen dat de Raad van Bestuur heeft besloten in te spelen op de 

ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rondom de verduurzaming van de financiële 

sector, door voor al deze Subfondsen de kansen en risico's van duurzaamheid in het 

beleggingsproces mee te laten wegen, door het toepassen van bepaalde aspecten op 

het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and 

governance, ook ESG). Beleggers worden erop gewezen dat zulke ESG-factoren geen 

onderdeel van de beleggingsbeperkingen zijn in de zin van hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" van het prospectus van de Vennootschap (het 

"Prospectus"). Meer informatie over ESG vindt u op www.credit-suisse.com/esg. 

 

III. De aandeelhouders van de Vennootschap worden er eveneens op gewezen dat de 

Raad van Bestuur heeft besloten de formulering van liquide activa in de 

beleggingsrichtlijnen van de onderstaande subfondsen (in deze rubriek de 

"Subfondsen") als volgt te wijzigen: 
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 Subfonds  Oude formulering  Nieuwe formulering 

Credit Suisse (Lux) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

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 maximaal een derde 
van zijn nettovermogen beleggen in 
aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen, 
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 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. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Het Subfonds mag niet meer dan 15% 
van zijn nettovermogen aanhouden in 

de vorm van zicht- en termijndeposito's 
en schuldbewijzen die inkomsten 
genereren of ICBE's die in kortlopende 

deposito's en geldmarktinstrumenten 
beleggen. 

Het Subfonds mag maximaal een derde 
van zijn nettovermogen beleggen in 

aandelen en aandelengerelateerde 
effecten van bedrijven die niet aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen, 

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 met 
disagio uitgegeven effecten. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Het Subfonds mag niet meer dan 25% 

van zijn nettovermogen aanhouden in 
de vorm van zicht- en termijndeposito's 
en schuldbewijzen die inkomsten 

genereren of ICBE's die in kortlopende 
deposito's en geldmarktinstrumenten 
beleggen. 

Het Subfonds mag maximaal een derde 

van zijn nettovermogen beleggen in 
aandelen en aandelengerelateerde 
effecten van bedrijven die niet aan 

bovenstaande voorwaarden voldoen, 
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 met 

disagio uitgegeven effecten. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Het Subfonds mag niet meer dan 15% 
van zijn nettovermogen aanhouden in 
de vorm van zicht- en termijndeposito's 

en schuldbewijzen die inkomsten 
genereren of ICBE's die in kortlopende 
deposito's en geldmarktinstrumenten 

beleggen. 

Het Subfonds mag maximaal een derde 
van zijn nettovermogen beleggen in 
aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen, 
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 met 
disagio uitgegeven effecten. 
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Credit Suisse (Lux)  
Japan Value Equity 

Fund 

Het Subfonds mag niet meer dan 25% 
van zijn nettovermogen aanhouden in 
de vorm van zicht- en termijndeposito's 

en schuldbewijzen die inkomsten 
genereren of ICBE's die in kortlopende 
deposito's en geldmarktinstrumenten 

beleggen. 

Het Subfonds mag maximaal een derde 
van zijn nettovermogen beleggen in 
aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen, 
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 met 
disagio uitgegeven effecten. 

Credit Suisse (Lux) 

Robotics Equity Fund 

Het Subfonds mag niet meer dan 25% 

van zijn totale nettovermogen 

aanhouden in de vorm van zicht- en 

termijndeposito's en schuldbewijzen die 

inkomsten genereren of ICBE's die in 

kortlopende deposito's en 

geldmarktinstrumenten beleggen. 

Het Subfonds mag maximaal een derde 

van zijn nettovermogen beleggen in 

aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 

bovenstaande voorwaarden voldoen, 

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 met 

disagio uitgegeven effecten. 

Credit Suisse (Lux) 
Security Equity Fund 

 

Het Subfonds mag niet meer dan 25% 

van zijn nettovermogen aanhouden in 

de vorm van zicht- en termijndeposito's 

en schuldbewijzen die inkomsten 

genereren of ICBE's die in kortlopende 

deposito's en geldmarktinstrumenten 

beleggen. 

Het Subfonds mag maximaal een derde 

van zijn nettovermogen beleggen in 

aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 

bovenstaande voorwaarden voldoen, 

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 met 

disagio uitgegeven effecten. 

Credit Suisse (Lux)  
Small Cap 

Switzerland Equity 

Fund  
 

Het Subfonds mag maximaal een derde 
van zijn nettovermogen beleggen in 
aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen, 
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 met 
disagio uitgegeven effecten. 
(…)  

Het Subfonds mag niet meer dan 25% 
van zijn nettovermogen aanhouden in 
de vorm van zicht- en termijndeposito's 

en schuldbewijzen die inkomsten 
genereren of ICBE's die in kortlopende 
deposito's en geldmarktinstrumenten 

beleggen.  

Het Subfonds mag maximaal een derde 
van zijn nettovermogen beleggen in 
aandelen en aandelengerelateerde 

effecten van bedrijven die niet aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen, 
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 met 
disagio uitgegeven effecten. 
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IV. De aandeelhouders van de Vennootschap worden er bij deze eveneens op gewezen 

dat er jaarlijks een valuta-afdekkingsvergoeding van maximaal 0,10% p.j. zal moeten 

worden betaald aan de instelling die voor de valuta-afdekking verantwoordelijk is (Credit 

Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.). De valuta-afdekkingsvergoeding wordt 

over de alternatieve-valutaklasse van alle subfondsen van de Vennootschap geheven, 

met uitzondering van het subfonds Credit Suisse (Lux) Active Beta Commodity 

Fund. Hoofdstuk 2 "CS Investment Funds 2 – Samenvatting van de aandelenklassen" 

van het Prospectus wordt gewijzigd en de desbetreffende aandelenklassen zullen daarin 

worden vermeld. Ook Hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 2" en hoofdstuk 

9 "Kosten en belastingen" van het Prospectus worden gewijzigd om de bovenstaande 

informatie correct weer te geven. 

 

V. De aandeelhouders van de Vennootschap worden er hierbij eveneens van op de 

hoogte gebracht dat de Raad van Bestuur heeft besloten om rubriek ii "Kosten" van 

hoofdstuk 9 "Kosten en belastingen" van het Prospectus te wijzigen om te 

verduidelijken dat de eventuele licentiekosten die zijn verschuldigd aan indexproviders 

en de eventuele kosten die zijn verschuldigd aan de leveranciers van 

risicobeheersystemen of van gegevens voor deze risicobeheersystemen, die door de 

Beheermaatschappij worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke vereisten, ten 

laste komen van de Vennootschap. 

 

VI. Hierbij worden de aandeelhouders van het subfonds Credit Suisse (Lux) Digital 

Health Equity Fund (in deze rubriek het "Subfonds") ervan op de hoogte gebracht 

dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de beleggingsrichtlijnen van het Subfonds 

aan te passen door de term "Digital-Healthbedrijven" als volgt preciezer te definiëren: 

 

Oude formulering                                   Nieuwe formulering 

Digital-Healthbedrijven zijn in deze context 
biotechnologische en farmaceutische (inclusief IT-) 

bedrijven die direct, via dochterondernemingen of in 
samenwerking met joint-venturepartners voornamelijk 
biologische methoden gebruiken bij het onderzoek 

naar of de ontwikkeling of productie van medicijnen 
en vergelijkbare producten. Bij deze is bepaald dat 
het Subfonds in bedrijven mag beleggen waarvan de 

onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden grotendeels 
rond biotechnologie gecentreerd zijn, maar waarbij 
medicijnen die niet met biotechnologische methoden 

ontwikkeld of geproduceerd zijn nog steeds de 
hoofdrol in de huidige productie en verkoop spelen. 
Bij de effectenselectie wordt er geen rekening met 

marktkapitalisatie gehouden. 

Digital-Healthbedrijven wijst in deze context op 
bedrijven die technologie inzetten in de 

gezondheidszorg. Het "Digital Health"-universum kan 
in de drie thema's Onderzoek & Ontwikkeling (R&D), 
Behandelingen en Efficiëntie worden onderverdeeld. 

 

VII. Hierbij worden de aandeelhouders van de subfondsen Credit Suisse (Lux) Global 

Digital Health Equity Fund, Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund en 

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund (in deze rubriek de 

"Subfondsen") ervan op de hoogte gebracht dat de Raad van Bestuur heeft besloten 

de namen van de Subfondsen als volgt te wijzigen: 

 

Oude namen van de Subfondsen Nieuwe namen van de Subfondsen 

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund 

 

VIII. Hierbij worden de aandeelhouders van de subfondsen Credit Suisse (Lux) 

Europe Equity Absolute Return Fund en Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap 

Alpha Long/Short Fund (in deze rubriek de "Subfondsen") ervan op de hoogte 

gebracht dat de Raad van Bestuur heeft besloten de beleggingsrichtlijnen van de 

Subfondsen te wijzigen om expliciet te vermelden dat naast alle EU-lidstaten en EFTA-

leden ook het Verenigd Koninkrijk bij de Europese regio hoort. 
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IX. Hierbij worden de aandeelhouders van de subfondsen Credit Suisse (Lux) 

CommodityAllocation Fund, Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute Return 

Fund en Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund (in deze 

rubriek de "Subfondsen") er ten slotte van op de hoogte gebracht dat de Raad van 

Bestuur heeft besloten de rubriek "Beleggingsrichtlijnen" van de Subfondsen te wijzigen 

om de formulering van actieve valuta-allocatie te verduidelijken, door te vermelden dat 

ieder Subfonds een aanzienlijk deel van zijn nettovermogen in de referentievaluta 

aanhoudt of in de referentievaluta afdekt. Voor het resterende deel mag het Subfonds 

zijn valutablootstelling actief beheren. 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met bovenstaande wijzigingen kunnen hun 

aandelen tot 31 juli 2019 kosteloos terug laten kopen, vóór de geldende cut-off time. 

Deze wijzigingen worden van kracht op 1 augustus 2019. 

 

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

kracht worden, het nieuwe prospectus van de Vennootschap, de Essentiële 

Beleggersinformatie (EBI), de laatste jaar- en halfjaarverslagen en de statuten conform 

de bepalingen van het prospectus verkrijgbaar zijn op de statutaire zetel van de 

Beheermaatschappij.  

 

Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 2 juli 2019 

 

 

De Raad van Bestuur 

 

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



