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CS Investment Funds 1 

Investeringsmaatschappij met variabel 

kapitaal onder de Luxemburgse 

wetgeving 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 131.404 

 

(het 'Bedrijf'), een buitenlandse icbe 

opgenomen in het door de Autoriteit Financiële 

Markten gehouden register (te raadplegen via 
www.afm.nl/registers). 

1. Hierbij wordt kennis gegeven aan de Aandeelhouders van het Credit Suisse 

(Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund (voor de toepassing van dit 

punt het 'Subfonds') dat de Raad van bestuur van het Bedrijf heeft besloten 

om de investeringsbeginselen van het Subfonds als volgt te wijzigen: 

 

a) Het Subfonds kan beleggen in activa met een kredietrating van ten minste 

B- volgens Standard & Poor of B3 volgens Moody's, naast zijn voornaamste 

beleggingen in activa met een rating van ten minste BBB- volgens Standard 

& Poor of Baa3 volgens Moody's. Verder zal de beleggingsbeheerder van 

het Subfonds de activa binnen een termijn van zes maanden verkopen indien 

hun kredietkwaliteitsbeoordeling lager wordt dan B- volgens Standard & Poor 

of B3 volgens Moody's. 

 

b) Het Subfonds kan niet meer beleggen in credit linked notes of 

voorwaardelijke kapitaalinstrumenten.  

 

De paragraaf 'Investeringsbeginselen' in de bijlage van het Subfonds, hoofdstuk 

23 'Subfondsen' van het prospectus, wordt als volgt aangepast om de 

wijzigingen in de bovengenoemde punten a) en b) weer te geven: 

 

Oude investeringsbeginselen Nieuwe investeringsbeginselen 
Het Subfonds belegt ten minste twee derde 
van zijn vermogen in kort- en langlopende 
converteerbare obligaties, obligaties met 

warrant, opties op obligaties (warrants) en 
soortgelijke effecten met optierechten, van 
publieke, semi-publieke en private emittenten 

wereldwijd (met inbegrip van opkomende 
markten) en ongeacht de valuta. 
De activa van het Subfonds zullen 

voornamelijk een rating van ten minste BBB- 
volgens Standard & Poor of Baa3 volgens 
Moody's hebben, of zijn schuldbewijzen met 

een kredietkwaliteitsbeoordeling die volgens 
de Beheermaatschappij vergelijkbaar is. 
[…] 

Onder voorbehoud van de 
beleggingsbeperkingen die in hoofdstuk 6, 
'Beleggingsbeperkingen', paragraaf 3 worden 

beschreven, kan het Subfonds, met het oog 
op het beheer van het kredietrisico en een 
efficiënt portefeuillebeheer, gebruik maken 

van effecten (credit linked notes) en 
technieken en instrumenten (credit default 
swaps en total return swaps). 

De hoofdsom van de activa van het Subfonds 
die aan total return swaps kunnen worden 
onderworpen, bedraagt maximaal 20% van de 

netto-inventariswaarde van het Subfonds en 
wordt berekend als de som van de nominale 
waarden van de total return swaps. 

 

Het Subfonds belegt ten minste twee derde van 
zijn vermogen in kort- en langlopende 
converteerbare obligaties, obligaties met 

warrant, opties op obligaties (warrants) en 
soortgelijke effecten met optierechten, van 
publieke, semi-publieke en private emittenten 

wereldwijd (met inbegrip van opkomende 
markten) en ongeacht de valuta. 
De activa van het Subfonds zullen voornamelijk 

een rating van ten minste BBB- volgens 
Standard & Poor of Baa3 volgens Moody's 
hebben, of zijn schuldbewijzen met een 

kredietkwaliteitsbeoordeling die volgens de 
Beheermaatschappij vergelijkbaar is. 
De activa van het Subfonds kunnen ook worden 

belegd in schuldinstrumenten met een rating van 
ten minste B- volgens Standard & Poor of B3 
volgens Moody's, of zijn schuldbewijzen met een 

kredietkwaliteitsbeoordeling die volgens de 
Beheermaatschappij vergelijkbaar is. De 
Beleggingsbeheerder verkoopt binnen een 

termijn van zes maanden de activa waarvan de 
kredietkwaliteitsbeoordeling lager is gedaald dan 
de niveaus die in deze paragraaf zijn aangeduid. 

[…] 
Onder voorbehoud van de 
beleggingsbeperkingen die in hoofdstuk 6 

'Beleggingsbeperkingen', paragraaf 3 worden 
beschreven, kan het Subfonds, met het oog op 
het beheer van het kredietrisico en een efficiënt 

portefeuillebeheer, gebruik maken van effecten, 
technieken en instrumenten (credit default 
swaps en total return swaps). 
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Over het algemeen wordt verwacht dat het 
bedrag van een dergelijke total return swap 

tussen 0% en 20% van de netto-
inventariswaarde van het Subfonds bedraagt, 
berekend als de som van de nominale 

waarden van de total return swaps. Onder 
bepaalde omstandigheden kan deze proportie 
hoger zijn. 

De som van de nominale waarden houdt 
rekening met de absolute waarde van de 
nominale blootstelling van de total return 

swaps die door het Subfonds worden gebruikt. 
Het verwachte bedrag van dergelijke total 
return swaps is een indicator voor de 

intensiteit van het gebruik van total return 
swaps in het Subfonds. Het is echter niet per 
se een indicator van het beleggingsrisico met 

betrekking tot die instrumenten, aangezien het 
geen rekening houdt met netting- of hedging-
effecten. 

Het Subfonds kan maximaal 20% van zijn 
totale activa beleggen in aandelen, andere 
aandelenbelangen, winstbewijzen en 

vergelijkbare effecten met eigen-
vermogenkenmerken, evenals in warrants. 
Daarnaast kan het Subfonds maximaal 20% 

van de totale activa van het Subfonds 
beleggen in voorwaardelijke 
kapitaalinstrumenten. 

 

De hoofdsom van de activa van het Subfonds die 
aan total return swaps kunnen worden 

onderworpen, bedraagt maximaal 20% van de 
netto-inventariswaarde van het Subfonds en 
wordt berekend als de som van de nominale 

waarden van de total return swaps. Over het 
algemeen wordt verwacht dat het bedrag van 
een dergelijke total return swap tussen 0% en 

20% van de netto-inventariswaarde van het 
Subfonds bedraagt, berekend als de som van de 
nominale waarden van de total return swaps. 

Onder bepaalde omstandigheden kan deze 
proportie hoger zijn. 
De som van de nominale waarden houdt 

rekening met de absolute waarde van de 
nominale blootstelling van de total return swaps 
die door het Subfonds worden gebruikt. Het 

verwachte bedrag van dergelijke total return 
swaps is een indicator voor de intensiteit van het 
gebruik van total return swaps in het Subfonds. 

Het is echter niet per se een indicator van het 
beleggingsrisico met betrekking tot die 
instrumenten, aangezien het geen rekening 

houdt met netting- of hedging-effecten. 
Het Subfonds kan maximaal 20% van zijn totale 
activa beleggen in aandelen, andere 

aandelenbelangen, winstbewijzen en 
vergelijkbare effecten met eigen-
vermogenkenmerken, evenals in warrants. 

 

2. Hierbij wordt kennis gegeven aan de Aandeelhouders van het Credit Suisse 

(Lux) Contingent Capital Euro Fund (voor de toepassing van dit punt het 

'Subfonds') dat de Raad van bestuur van het Bedrijf heeft besloten om het 

Subfonds als volgt te wijzigen: 

 

a) Een nieuwe naam voor het Subfonds om het nieuwe beleggingsbeleid van 

het Fonds beter weer te geven: 

 

Huidige naam Nieuwe naam 

Credit Suisse (Lux) Contingent 

Capital Euro Fund 

Credit Suisse (Lux) Financial 

Bond Fund 

 

b) Vermindering van de beleggingen in voorwaardelijke kapitaalinstrumenten en 

andere hybride en achtergestelde schuldbewijzen van ten minste twee derde 

tot het grootste deel van de totale netto activa van het Subfonds. Daarnaast 

kan het Subfonds maximaal 25% van zijn totale activa beleggen in 

voorkeursaandelen (tier-1-instrumenten) uitgegeven door financiële 

instellingen in verschillende jurisdicties, waaronder de VS. De paragraaf 

'Investeringsbeginselen' in de bijlage van het Subfonds, hoofdstuk 23 

'Subfondsen' van het prospectus wordt als volgt aangepast om de 

genoemde wijzigingen weer te geven: 

 

Oude investeringsbeginselen Nieuwe investeringsbeginselen 
Ten minste twee derde van de totale netto 
activa van het Subfonds wordt belegd in 

voorwaardelijke kapitaalinstrumenten, 
andere hybride en achtergestelde 
schuldbewijzen van financiële instellingen 

zoals banken en 
verzekeringsmaatschappijen, waaronder 
vastrentende obligaties, 

nulcouponobligaties, eeuwigdurende 
obligaties, notes en soortgelijke effecten 
met vaste of variabele rente. 

[…] 

De totale netto activa van het Subfonds 
worden voornamelijk belegd in voorwaardelijke 

kapitaalinstrumenten, andere hybride en 
achtergestelde schuldbewijzen van financiële 
instellingen zoals banken en 

verzekeringsmaatschappijen, waaronder 
vastrentende obligaties, nulcouponobligaties, 
eeuwigdurende obligaties, notes en 

soortgelijke effecten met vaste of 
variabelerente. 
[…] 
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Daarnaast kan het Subfonds maximaal 
10% van zijn totale activa beleggen in 

andere converteerbare obligaties en andere 
met aandelen verwante effecten, evenals in 
aandelen of andere met aandelen verwante 

effecten en in warrants op dergelijke 
aandelen. 

Daarnaast kan het Subfonds maximaal 10% 
van zijn totale activa beleggen in andere 

converteerbare obligaties en andere met 
aandelen verwante effecten, evenals in 
aandelen of andere met aandelen verwante 

effecten en in warrants op dergelijke 
aandelen.  
Ook kan het Subfonds maximaal 25% van zijn 

totale activa beleggen in voorkeursaandelen 
(tier-1-instrumenten) uitgegeven door 
financiële instellingen in verschillende 

jurisdicties, waaronder de VS. 

 

c) Verlaging van de minimumdeelneming en/of hernoeming van bepaalde 

aandelenklassen van het Subfonds zoals hierna weergegeven: 

 
Huidige minimumdeelneming Nieuwe minimumdeelneming 

IA – EUR 500.000 IA – EUR 100.000 

IB – EUR 500.000 IB – EUR 100.000 

IAH – (*) IAH – (*) 

IBH – (*)    IBH – (*)    

Huidige naam en 

minimumdeelneming 
Nieuwe naam en 

minimumdeelneming 

UA500 – EUR 500.000 UA100 – EUR 100.000 

UB500 – EUR 500.000 UB100 – EUR 100.000 

UAH500 – (*) UAH100 – (*) 

UBH500 – (*) UBH100 – (*) 

 
(*) Het bedrag van de minimumdeelneming van een hedged aandelenklasse die wordt 
uitgegeven in een aanvullende vrij converteerbare valuta zoals aangegeven in 

hoofdstuk 2, 'CS Beleggingsfondsen 1 - Samenvatting van de aandelenklassen' van 
het prospectus, is gelijk aan EUR 500.000/EUR 100.000 in een dergelijke vrij 

converteerbare valuta. 
 

3. Hierbij wordt kennis gegeven aan de Aandeelhouders van het Credit Suisse 

(Lux) Credit Special Situation Fund en van het Credit Suisse (Lux) 

AgaNola Global Value Bond Fund (voor de toepassing van dit punt het 

'Subfonds') dat de Raad van bestuur heeft besloten om de volgende wijzigingen 

aan het Subfonds aan te brengen: 

 

Momenteel kan het Subfonds via het CIBM-programma beleggen in onshore 

Renminbi-effecten die worden verhandeld op de Chinese interbancaire 

obligatiemarkt (zoals gedefinieerd in het prospectus). Na de wijziging kan het 

Subfonds ook via Bond Connect beleggen in deze effecten. De paragrafen 

'Investeringsbeginselen' in de bijlagen van het Subfonds in hoofdstuk 23 

'Subfondsen' en hoofdstuk 7 'Risicofactoren' van het prospectus worden 

aangepast om de genoemde wijzigingen weer te geven. 

 

4. Hierbij wordt kennis gegeven aan de Aandeelhouders van het Credit Suisse 

(Lux) Credit Special Situation Fund (voor de toepassing van dit punt het 

'Subfonds') dat de Raad van bestuur heeft besloten om de 

investeringsbeginselen van het Subfonds aan te passen om te specificeren dat 

de Beleggingsbeheerder de mogelijkheid heeft om via derivaten netto short 

kredietposities of van negatieve duur op portefeuilleniveau in te nemen. De 

paragrafen 'Investeringsbeginselen' en 'Derivaten' in de bijlage van het 

Subfonds in hoofdstuk 23 'Subfondsen' van het prospectus wordt aangepast 

om de genoemde wijzigingen weer te geven. 
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De Aandeelhouders van het relevante Subfonds die niet instemmen met de 

hierboven genoemde wijzigen bij punten 1, 2(b), 3, en 4 kunnen tot  

6 december 2019, voor de relevante cut-off tijd, hun aandelen gratis laten 

uitbetalen. 

 

Alle wijzigingen gaan in wanneer het nieuwe prospectus van het Bedrijf van kracht 

gaat, behalve punt 2(c) dat op de dag van deze kennisgeving ingaat. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde 

wijzigingen van kracht zijn, het nieuwe prospectus van het Bedrijf, het Key Investor 

Information Document (KIID) (Essentiële-informatiedocument, EID), de laatste 

jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de statuten beschikbaar zijn aan de statutaire 

zetel van het Bedrijf, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

 

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

 

Luxemburg, 6 november 2019 

 

 

De Raad van bestuur 

 

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

