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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A.  

Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg B 72. 925 

 

(de "Beheerder") 

 

handelend in eigen naam en namens 

 
CS Investment Funds 13 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Luxembourg K681 

(de "Beleggingsinstelling") 
Een buitenlandse icbe opgenomen in het door de 

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

 

I. Beëindiging van het aanbieden van CS Investment Funds 13 - Credit Suisse 

(Lux) Green Bond Fund in Tsjechië, Finland, Gibraltar, Noorwegen en 

Portugal 

 

Hierbij wordt aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 - Credit 

Suisse (Lux) Green Bond Fund (het “Subfonds”) meegedeeld dat het Subfonds met 

ingang van 8 april 2019 niet langer zal worden aangeboden in Tsjechië, Finland, 

Gibraltar, Noorwegen en Portugal als gevolg van een herstructurering van de 

distributiestrategie en in het licht van de aanstaande samenvoeging van het Subfonds 

(met ingang van 16 april 2019) met Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) 

Bond Green Bond Global Blue, een subfonds van Credit Suisse Index Fund (Lux), 

niet aangemeld in Tsjechië, Finland, Gibraltar, Noorwegen en Portugal. 

 

Het Subfonds wordt daarom met ingang van 8 april 2019 niet langer als vrij 

toegankelijk beleggingsfonds aangeboden in Tsjechië, Finland, Gibraltar, Noorwegen en 

Portugal, en is dan dus ook niet langer geregistreerd in deze landen.  

 

Dat betekent dat de Participatiehouders van het Subfonds vanaf 8 april 2018, 15.00 

uur, niet meer kunnen inschrijven op participaties van het Subfonds. De 

Participatiehouders van het Subfonds houden echter wel de mogelijkheid om hun 

aandelen kosteloos ter inkoop aan te bieden, e.e.a. in lijn met het bepaalde in het 

verkoopprospectus.  

 

Indien de Participatiehouders besluiten hun belegging aan te houden, hebben zij niet 

het recht op alle bescherming en rechten die voortvloeien uit de paspoortregeling in 

verband met de grensoverschrijdende distributie van icbe's, noch hebben zij het recht 

om alle documentatie in de lokale taal te ontvangen.1 

 

De Participatiehouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van bovenvermelde wijziging in het land waarvan zij staatsburger zijn, waar zij 

wonen of waar zij domicilie hebben gekozen. 

 

Het prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en het 

beheersreglement zijn verkrijgbaar ten kantore van de Beleggingsinstelling of via 

internet: www.credit-suisse.com, een en ander overeenkomstig het bepaalde in het 

prospectus. 

 

 

                                                      
1 Voor Participatiehouders in Tsjechië omvat dit diensten die worden verleend door het 

contactpunt overeenkomstig artikel 306 van de Tsjechische Wet nr. 240/2013 Coll. betreffende 
beheermaatschappijen en beleggingsfondsen of het recht om alle documentatie in de Tsjechische 

taal te ontvangen overeenkomstig artikel 307 van deze wet. 

Luxemburg 

8 maart 2019 

Kennisgeving aan de Participatiehouders van  
Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund 

http://www.credit-suisse.com/
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II. Samenvoeging van CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Green 

Bond Fund en Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Green 

Bond Global Blue 

 

Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund 

(het “Verdwijnende Subfonds”), een subfonds van CS Investment Funds 13 (de 

“Beleggingsinstelling”), meegedeeld dat de raad van bestuur van de Beheerder heeft 

besloten om het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met CSIF (Lux) Bond 

Green Bond Global Blue (het “Verkrijgende Subfonds”), een niet-geïntroduceerd 

subfonds van Credit Suisse Index Fund (Lux) (de “Vennootschap”), een en ander 

overeenkomstig artikel 1, lid 20(a) en het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Luxemburgse 

Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, door 

alle activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds per 16 april 2019 over te 

hevelen naar het Verkrijgende Subfonds (de “Samenvoeging”). 

 

In ruil voor de overheveling van de activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds 

geeft het Verkrijgende Subfonds kosteloos aandelen uit, en de Participatiehouders van 

het Verdwijnende Subfonds ontvangen aandelen in het Verkrijgende Subfonds. Daarbij 

geldt de volgende regeling: 

 

 
 

Verdwijnende Subfonds Verkrijgende Subfonds 

CS Investment Funds 13 

Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue 

Categorie 

(valuta) ISIN 
Soort 

Partici-

patie* 

Max. 

verkoop-

kosten 

Max. 

gecorrig

. Netto 

Intrinsie-

ke 

Waarde 

Max. 

Beheer-

kosten 

Doorlo-

pende 

kosten 

Synth. 

Risico/ 

rende-

ments-

indicator 

Categorie 

(valuta) ISIN 
Soort 

Aandeel

* 

Max. 

verkoop-

kosten 

Max. 

service-

vergoe-

ding 

Max. 

Beheer-

kosten 

Doorlo-

pende 

kosten** 

Synth. 

Risico/ 

rende-

ments-

indicator 

B USD LU1582334287 ACC 5,00% 2,00% 1,00% 1,22% 3 FB USD LU1871079973 ACC n.v.t. 0,09% 0,15% 0,24% 4 

BH EUR LU0230911603 ACC 5,00% 2,00% 1,00% 1,18% 3 FBH EUR LU1914373144 ACC n.v.t. 0,19% 0,15% 0,34% 4 

EBH EUR LU0533765334 ACC 3,00% 2,00% 0,50% 0,75% 3 QBH EUR LU1914373227 ACC n.v.t. 0,07% 0,15% 0,22% 4 

UBH EUR LU1144407282 ACC 5,00% 2,00% 0,75% 0,79% 3 FBH EUR LU1914373144 ACC n.v.t. 0,19% 0,15% 0,34% 4 

*ACC=kapitalisatie-aandelen 

**De doorlopende kosten van het Verkrijgende Subfonds zijn gebaseerd op de geraamde onkosten. 

 

Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds worden gewezen op de verschillen 

tussen het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds, en tussen de 

participaties in het Verdwijnende Subfonds en de overeenkomstige aandelen in het 

Verkrijgende Subfonds, e.e.a. zoals weergegeven in de bovenstaande tabel en in 

bijlage I bij deze kennisgeving. Zo verschillen de aandelen in het Verkrijgende 

Subfonds in bepaalde gevallen van de overeenkomstige participaties in het 

Verdwijnende Subfonds wat betreft de vergoedingen die van toepassing zijn, 

(on)kosten, de synthetische risico/rendementsindicator en het beleid om risico's af te 

dekken. 

 

Daarnaast worden de Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds erop 

gewezen dat zij als gevolg van de Samenvoeging Aandeelhouders van de Vennootschap 

worden en derhalve stemrecht jegens de Vennootschap verkrijgen. En in meer 

algemene zin dienen Participatiehouders zich bewust te zijn van de andere rechtsvorm 

van de Beleggingsinstelling en de Vennootschap, en de gevolgen die dit heeft voor de 

governancestructuur. 

 

Als onderdeel van de Samenvoeging wordt de portefeuille van het Verdwijnende 

Subfonds aangepast. Alle door het Verdwijnende Subfonds aangehouden effecten die 

geen component zijn van de benchmark van het Verkrijgende Subfonds worden 

verkocht. Deze aanpassing van de portefeuille vindt plaats tussen de datum waarop het 

Verdwijnende Subfonds wordt gesloten voor inkoop (zoals hieronder aangegeven) en de 
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Ingangsdatum. Na de Ingangsdatum wordt de portefeuille aangevuld met extra 

benchmarkcomponenten, en de relatieve weging van de effecten wordt afgestemd op  

 

de samenstelling van de benchmark. Beleggers in het Verdwijnende Subfonds worden 

erop gewezen dat de transactiekosten in verband met dergelijke aanpassingen voor 

rekening komen van het Verdwijnende Subfonds. 

 

Het besluit om het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met het Verkrijgende 

Subfonds werd genomen in het belang van de Participatiehouders en heeft tot doel om 

het bestaande productaanbod van Credit Suisse te stroomlijnen. Het Verkrijgende 

Subfonds heeft dezelfde benchmark als het Verdwijnende Subfonds. Dankzij de 

Samenvoeging kan het passief beheerde Verkrijgende Subfonds worden 

geïntroduceerd als een kostenefficiënter alternatief voor het actief beheerde 

Verdwijnende Subfonds, en de verwachting is dat de hogere vraag van beleggers naar 

het Verkrijgende Subfonds de vermogensbasis van het Verkrijgende Subfonds zal 

vergroten, waardoor de activa efficiënter en tegen lagere kosten kunnen worden 

beheerd dan nu het geval is bij het Verdwijnende Subfonds. De gevolgen van de 

Samenvoeging voor de Participatiehouders zullen gezien de tamelijk grote 

overeenkomsten tussen de samengevoegde subfondsen beperkt zijn.  

 

Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds dienen zich ervan bewust te zijn dat 

de Samenvoeging kan leiden tot veranderingen in de doorlopende kosten (zie 

bovenstaande tabel). Participatiehouders worden erop gewezen dat aandelen in het 

Verkrijgende Subfonds soms kunnen afwijken van de betreffende Participaties van het 

Verdwijnende Subfonds wat betreft uitkeringsbeleid. Voor meer informatie over de 

kenmerken van de aandelen van het Verkrijgende Subfonds zie hoofdstuk 2 "Credit 

Suisse Index Fund (Lux) – Overzicht van de Aandelencategorieën" en hoofdstuk 5 " 

Beleggen in Credit Suisse Index Fund (Lux)" van het prospectus van Credit Suisse 

Index Fund (Lux). 

 

Voor meer informatie over het Verkrijgende Subfonds verwijzen wij de 

Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds naar Bijlage I alsmede de 

Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het Verkrijgende Subfonds. Deze financiële 

bijsluiter is kosteloos verkrijgbaar of op te vragen ten kantore van de Beheerder. 

 

Alle kosten van de Samenvoeging (met uitzondering van eventuele transactiekosten, 

auditkosten, overige onkosten en overdrachtsbelasting op de beleggingen in verband 

met de overdracht van activa en passiva alsmede de overdrachtskosten in verband met 

de bewaargeving) komen voor rekening van de Beheerder, met inbegrip van juridische 

en accountantskosten, zegelrecht en andere administratieve kosten. 

 

De uitgifte van participaties in het Verdwijnende Subfonds wordt met ingang van 

9 maart 2019 opgeschort. Verzoeken tot inschrijving en omwisseling met betrekking tot 

het Verdwijnende Subfonds worden nog tot 8 maart 2019, 15.00 uur MET, 

geaccepteerd. Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds kunnen tot 8 april 

2019 participaties ter inkoop aanbieden, d.w.z. dat aanvragen tot inkoop en 

omwisseling nog tot 8 april 2019, 15.00 uur MET, kunnen worden ingediend en 

kosteloos in behandeling worden genomen. 

 

De omwisseling van participaties en aandelen geschiedt op basis van de netto 

intrinsieke waarden zoals deze op 16 april 2019 worden berekend op basis van de 

slotkoersen van 15 april 2019, die zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Fracties 

van aandelen in het Verkrijgende Subfonds worden uitgegeven tot op drie cijfers achter 

de komma. 

 

Aan de Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds die hun participaties niet op 

8 april 2019 vóór 15.00 uur (MET) hebben aangeboden ter inkoop, worden op 16 april 

2019 corresponderende aandelen in het Verkrijgende Subfonds toegekend met 

valutadatum 17 april 2019. 
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Na de Samenvoeging kan er op iedere bankwerkdag in Luxemburg worden 

ingeschreven op aandelen van het Verkrijgende Subfonds en kunnen aandelen van het 

Verkrijgende Subfonds ter inkoop worden geaccepteerd, e.e.a. overeenkomstig het 

bepaalde in het prospectus van de Vennootschap. 

 

 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, gevestigd te 2, rue Gerhard Mercator, 

L-2182 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, is door de Beheerder als externe 

accountant aangewezen om een rapport op te stellen waarin wordt bevestigd dat in het 

kader van de samenvoegingen aan de voorwaarden als bedoeld in de Luxemburgse wet 

van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging is voldaan. 

 

De Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds worden erop gewezen dat de 

meest recente versie van het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, 

alsmede de Gemeenschappelijke Voorwaarden van Samenvoeging zoals deze in het 

kader van de Samenvoeging door de Beheerder en de Vennootschap zijn vastgesteld, 

de door de depotbank van de Beheerder en de Vennootschap afgegeven verklaring met 

betrekking tot de Samenvoeging, de accountantsverklaring waarin bevestigd wordt dat 

ter zake van de Samenvoeging aan de voorwaarden als bedoeld in de Luxemburgse wet 

van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging is voldaan, 

alsmede de meest recente jaar- en halfjaarverslagen, het beheersreglement van de 

Beleggingsinstelling en de statuten van de Vennootschap kosteloos op te vragen zijn 

ten kantore van de Beheerder. 

 

Participatiehouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale 

gevolgen van bovenvermelde Samenvoeging in het land waar zij woonachtig of 

gevestigd zijn. 

 

Participatiehouders van het Verdwijnende Subfonds die niet akkoord gaan met de hier 

beschreven Samenvoeging kunnen (een deel van) hun participaties tot uiterlijk 8 april 

2019, 15.00 uur (MET) kosteloos ter inkoop aanbieden. Eventuele verzoeken tot 

inkoop van participaties in het Verdwijnende Subfonds die ná 8 april 2019, 15.00 uur, 

worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Overeenkomstig het 

bepaalde in het prospectus van de Vennootschap moeten alle verzoeken tot inkoop van 

aandelen in het Verkrijgende Subfonds op of na 16 april 2019 worden ingediend bij het 

registratiekantoor, d.w.z. Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., gevestigd te 

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. 

 

De Participatiehouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen 

van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de Vennootschap, de Essentiële 

Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen en de statuten verkrijgbaar 

zijn ten kantore van de Vennootschap, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het 

prospectus.  

 

Deze documenten zijn ook te raadplegen via www.credit-suisse.com.  

 

Luxemburg, 8 maart 2019 

 

 

De Raad van Bestuur van de Beheerder,  

namens de Beleggingsinstelling

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


 

5 

 
Bijlage I: 

 

Belangrijkste verschillen tussen het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds 

 

 Verdwijnende Subfonds Verkrijgende Subfonds 

Rechtsvorm Het Verdwijnende Subfonds is een subfonds van CS 

Investment Funds 13, een fond commun de placement, 

vertegenwoordigd door zijn beheerder: Credit Suisse 

Fund Management S.A. 

Het Verkrijgende Subfonds is een subfonds van Credit 

Suisse Index Fund (Lux), een société d'investissement à 

capital variable. Credit Suisse Index Fund heeft Credit 

Suisse Fund Management S.A. aangesteld als 

beheerder. 

Beleggingsdoelstelling 

en -beleid 

Beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid 

De doelstelling van dit Subfonds is primair om inkomsten 

en vermogensaanwas te realiseren uit obligaties en ander 

schuldpapier, met waardebehoud van de 

vermogenswaarden.  

De beleggingen van het Subfonds kunnen in elke 

mogelijke valuta worden uitgedrukt. 

Minimaal twee derde van het nettovermogen van het 

Subfonds wordt belegd in Green Bonds van particuliere, 

publiekrechtelijke of gedeeltelijk geprivatiseerde 

emittenten van over de hele wereld (met inbegrip van 

opkomende markten). Green Bonds zijn 

schuldinstrumenten waarbij de opbrengsten uitsluitend 

worden gebruikt voor projecten met positieve milieu- 

en/of klimaateffecten. De selectie van Green Bonds is 

erop gericht om te voldoen aan internationale normen en 

standaarden op het gebied van ESG (Environment, Social 

and Corporate Governance).  

Daarnaast zijn effecten van emittenten die actief zijn op 

het gebied van onder andere (maar niet beperkt tot) 

clusterbommen of landmijnen of die een aanzienlijk deel 

van hun inkomsten genereren uit alcohol, tabak, gokken, 

wapens, vuurwapens, entertainment voor volwassenen of 

nucleaire energie, uitgesloten van beleggingen.  

De vermogenswaarden van het Subfonds hebben 

gemiddeld minimaal een rating van BBB- (Standard & 

Poor’s) of Baa3 (Moody’s), een individuele rating van 

minimaal CCC- (Standard & Poor’s) of Caa3 (Moody’s), 

of het betreft schuldinstrumenten die naar het oordeel 

van de Beheerder ten tijde van de belegging een 

gelijkwaardige kredietkwaliteit hebben. 

Vermogenswaarden met een lagere investment-grade-

rating mogen maximaal 25% van de netto intrinsieke 

waarde uitmaken. 

Het Subfonds mag maximaal 10% van zijn totale 

nettovermogen beleggen in converteerbare obligaties, 

converteerbare notes en obligaties met aangehechte 

warrants, alsmede maximaal 10% van zijn totale 

nettovermogen in door onderpand of hypothecaire 

zekerheid gedekte obligaties van gemiddelde tot hoge 

kwaliteit (minimaal BBB- volgens Standard & Poor’s of 

Baa3 volgens Moody’s).  

Het Subfonds kan naast directe beleggingen ook optie- 

en termijntransacties en swaptransacties (renteswaps) 

aangaan ter afdekking van de risico’s en ten behoeve van 

een efficiënt portefeuillebeheer, mits voldoende rekening 

wordt gehouden met de in hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" vermelde 

beleggingsbeperkingen. 

Bovendien kan het Subfonds zijn valuta- en 

kredietexposure actief beheren door gebruik te maken 

Beleggingsdoelstelling 

Het Subfonds volgt de Bloomberg Barclays MSCI Global 

Green Bond Index als benchmark. 

De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is de 
aandeelhouders een rendement te bieden dat in lijn ligt 
met het rendement van de Bloomberg Barclays MSCI 

Global Green Bond Index (de "onderliggende index") (zie 

beschrijving onder "Beschrijving van de onderliggende 

index"). 
 

Beleggingsbeleid 

In sommige gevallen kan het Subfonds beleggen in een 

representatieve selectie van effecten uit de 

benchmarkindex (optimized sampling) in plaats van in 

alle effecten van de index. De selectie vindt plaats op 

basis van een systeem waarbij rekening wordt gehouden 

met zowel kwantitatieve factoren als factoren die het 

rendement bepalen. Een portefeuille kan beperkt zijn tot 

een representatieve selectie van effecten uit een 

benchmarkindex als gevolg van de hieronder 

aangegeven beleggingsbeperkingen, andere wettelijke 

of officiële beperkingen, onkosten en uitgaven voor het 

Subfonds, of de illiquiditeit van bepaalde effecten.  

Het Subfonds  
a) belegt in obligaties in US-dollar, alsmede in andere 

vastrentende of variabelrentende 

schuldinstrumenten en rechten van private, 
publiekrechtelijke en gedeeltelijk geprivatiseerde 

emittenten die in de benchmarkindex zijn 

opgenomen;  

b) kan tijdelijk beleggen in obligaties in US-dollar en 

andere vastrentende of variabelrentende 
schuldinstrumenten en rechten die niet in de 

benchmarkindex zijn opgenomen, maar waarbij het 

zeer waarschijnlijk is dat dergelijke effecten op 
basis van de acceptatiecriteria worden opgenomen 
in de Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond 

Index;  
c) heeft een aangepaste looptijd die niet meer dan zes 

maanden mag afwijken van die van de 

benchmarkindex;  
d) belegt in derivaten (inclusief warrants) op 

bovengenoemde beleggingen. Voor alle 

duidelijkheid: bij deze derivaten kan het onder 
andere gaan om futures op de benchmarkindex, op 

financiële indices waarvan de Beleggingsbeheerder 
van mening is dat zij nauw samenhangen met de 

benchmarkindex, op indices van individuele landen 

en regio’s die in de benchmarkindex worden 
weerspiegeld, of op indices die hoofdzakelijk zijn 

gebaseerd op dezelfde markten als de 

benchmarkindex van het Subfonds;  
e) belegt in effecten overeenkomstig a) die eerder in de 

benchmarkindex waren opgenomen, maar daaruit 
uitsluitend zijn verwijderd vanwege het 
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van valutaforwards, futures, swaptransacties en credit 

default swaps. 

Het is de Beheerder overeenkomstig punt 3 g) en 3 h) 

van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" toegestaan om 

effecten (credit-linked notes) en technieken en 

instrumenten (credit default swaps) te gebruiken ten 

behoeve van het beheer van de kredietrisico's. Dit 

Subfonds kan in verband met credit default swaps 

verplichtingen aangaan ter waarde van maximaal 100% 

van zijn totale nettovermogen, mits deze niet dienen voor 

het afdekken van risico's. Daarbij mogen de 

verplichtingen die voortvloeien uit de zekerheidsnemende 

en de zekerheidsgevende posities in totaal niet meer dan 

maximaal 100% van het totale nettovermogen van het 

Subfonds uitmaken. 

Dit Subfonds kan ten behoeve van durationbeheer kiezen 

voor een intensiever gebruik van rentefutures, zulks met 

inachtneming van de beleggingsbeperkingen als vermeld 

in punt 3) van hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen". In 

afwijking van het in punt 3 e) van hoofdstuk 6 

“Beleggingsbeperkingen” gestelde kan het Subfonds – 

teneinde zich in te dekken tegen renterisico's – in elke 

valuta rentetermijncontracten verwerven en verkopen, 

waarbij de verplichtingen die hieruit voortvloeien, de 

waarde van de in deze valuta aangehouden effecten 

mogen overschrijden zonder echter het totale 

nettovermogen van het Subfonds te overschrijden. 

Door uitoefening van conversie- en inschrijfrechten, of 

opties en afzonderlijk van obligaties met 

aandelenkooprecht gehouden warrants mag maximaal 

10% van het totale vermogen van het Subfonds tijdelijk 

worden belegd in aandelen, andere participatie-

instrumenten, certificaten die recht geven op dividend en 

vergelijkbare effecten met kenmerken van een 

deelneming. 

 

benchmarkindexcriterium dat een resterende 
looptijd van meer dan een jaar is vereist.  

 Beleggingen (inclusief derivaten op deze 
beleggingen) die uit de benchmarkindex worden 
verwijderd, moeten binnen een passende termijn 

worden verkocht, waarbij de belangen van de 

beleggers worden gewaarborgd. Effecten die 

uitsluitend op basis van het 
benchmarkindexcriterium van een resterende 
looptijd van meer dan een jaar uit de 

benchmarkindex worden verwijderd, hoeven echter 
niet te worden verkocht.  

 Beleggingen in ABS en MBS zijn beperkt tot een 

maximum van 10% van het totale nettovermogen 
van het Subfonds. 

 

 

Referentievaluta USD USD 

Jaarlijkse Algemene 

Vergadering van 

Aandeelhouders 

n.v.t. De jaarlijkse Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders ("AVA") van de Vennootschap wordt elk 

jaar op de in de oproeping vermelde plaats in 

Luxemburg gehouden op de derde woensdag van mei 

om 10.00 uur (Midden-Europese tijd). Indien deze dag 

in Luxemburg geen bankwerkdag is, vindt de AVA plaats 

op de eerstvolgende bankwerkdag.  

 


