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CS Investment Funds 2 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 124019 

 

(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 de Beleggingsinstelling meegedeeld dat de 

raad van bestuur van de Beleggingsinstelling (de “Raad van Bestuur”) heeft besloten 

om het beleggersprofiel van de volgende subfondsen (hierna te noemen: de 

“Subfondsen”) als volgt te wijzigen: 

 

Subfondsen Oud beleggersprofiel Nieuw beleggersprofiel 

Credit Suisse (Lux) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor Aandeelhouders 
met een lange beleggingshorizon die in staat 

zijn grote fluctuaties in de Netto Intrinsieke 
Waarde van hun Aandelen te accepteren. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 

risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 

gediversifieerde 
aandelenportefeuille in de regio 
Azië-Pacific. 

Credit Suisse (Lux)  
CommodityAllocation 

Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 

geïnteresseerd zijn in vermogensaanwas door 
middel van een zeer dynamische 
beleggingsportefeuille op het gebied van 

grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en 
edelmetalen, en die beschikken over een 
lange beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 

beleggers met een gemiddelde 
risicotolerantie en een lange 
beleggingshoirzon die streven 

naar exposure naar risico- en 
rendementskenmerken van 
grondstoffen. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 

willen participeren in de economische 
ontwikkeling van de Europese aandelenmarkt. 
De ondernemingen worden geselecteerd 

ongeacht hun marktkapitalisatie (micro, small, 
mid, large caps), sector of geografische 
locatie. Dit kan tot een geografische en/of op 

een bepaalde sector gerichte concentratie 
leiden. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 

aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 
grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 

beleggers met een hoge 
risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 

beleggen in een breed 
gediversifieerde 
aandelenportefeuille binnen 

Europa. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 
willen participeren in de ontwikkeling van de 
aandelenmarkten in de Eurozone. Beleggers 

streven naar een gediversifieerde exposure 
naar bedrijven in dit gebied. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 

aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 
grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een lange beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 
risicotolerantie en een lange 

beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 
gediversifieerde 

aandelenportefeuille in de 
Eurozone. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Balanced 

Convertible Bond 

Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 
op een ongecompliceerde manier willen 

participeren in een professioneel 
gestructureerde portefeuille met conversie- en 
optierechten van wereldwijd gevestigde 

emittenten. Het Subfonds stelt hen in staat 
om te profiteren van eventueel aantrekkelijke 
koerswinsten, een passend rendement en een 

brede risicodiversificatie, en om de 
mogelijkheden van indirecte belegging in 
aandelen met een beperkt risico te benutten, 

terwijl zij toch verzekerd zijn van een 
gegarandeerd rendement. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een gemiddelde 

risicotolerantie en een 
middellange beleggingshorizon 
die willen beleggen in een breed 

gediversifieerde 
obligatieportefeuille. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Digital Health 

Equity Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 
willen participeren in de ontwikkeling van de 

aandelenmarkten in de biotechnologiesector. 
Daarbij streven de beleggers naar een 
gediversifieerde en actief beheerde exposure 

naar bedrijven in deze branche. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 
aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 

grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een lange beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 

risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 

gediversifieerde internationale 
aandelenportefeuille binnen de 
Digital-Health-sector. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 
willen participeren in de economische 

ontwikkeling van de internationale 
aandelenmarkt. De ondernemingen worden 
geselecteerd ongeacht hun marktkapitalisatie 

(micro, small, mid, large caps), of hun relatie 
met een bepaalde geografische regio of 
sector. Dit kan tot een geografische en/of op 

een bepaalde sector gerichte concentratie 
leiden. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 

aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 
grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 

risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 

gediversifieerde internationale 
aandelenportefeuille. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Property Total 

Return Equity Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor Aandeelhouders 
met een lange beleggingshorizon die in staat 
zijn grote fluctuaties in de Netto Intrinsieke 

Waarde van hun Aandelen te accepteren. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 
risicotolerantie en een lange 

beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 
gediversifieerde internationale 

aandelenportefeuille binnen de 
vastgoedsector. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Robotics 

Equity Fund 

Het Subfonds is geschikt voor beleggers die 
willen participeren in ondernemingen die 

producten en diensten aanbieden op het 
gebied van automatisering, kunstmatige 
intelligentie, milieubeheersystemen, industriële 

regelsystemen, efficiënte verbeteringen, 
numerieke controle, robotica, medische 
technologiesystemen en veiligheids- en 

beveiligingstechnologie. Daarbij streven de 
beleggers naar een evenwichtige, brede en 
gediversifieerde exposure naar bedrijven die 

met name actief zijn op het gebied van ICT, 
gezondheidszorg of industrie. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 

aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 
grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 

risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 

gediversifieerde internationale 
aandelenportefeuille. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Security Equity 

Fund 

Het Subfonds is geschikt voor beleggers die 
willen participeren in ondernemingen die 

producten en diensten aanbieden op het 
gebied van milieuveiligheid, IT-beveiliging, 
gezondheidsbescherming, verkeersveiligheid 

en bescherming tegen criminaliteit. Daarbij 
streven de beleggers naar een evenwichtige, 
brede en gediversifieerde exposure naar 

bedrijven die met name actief zijn op het 
gebied van ICT, gezondheidszorg of industrie. 
Daarbij streven de beleggers naar een 

evenwichtige, brede en gediversifieerde 
exposure naar bedrijven in deze sectoren. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 

aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 
grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 

risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 

gediversifieerde internationale 
aandelenportefeuille. 

Credit Suisse (Lux)  
Japan Value Equity 

Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 
willen participeren in de ontwikkeling van de 
aandelenmarkten in Japan. Beleggers streven 

naar een gediversifieerde exposure naar 
bedrijven in deze economische regio. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn op 

aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan 
grote waardefluctuaties, dienen beleggers te 
beschikken over een lange beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een hoge 
risicotolerantie en een lange 

beleggingshorizon die willen 
beleggen in een breed 
gediversifieerde portefeuille van 

Japanse aandelen. 

Credit Suisse (Lux)  
Small and Mid Cap 

Alpha Long/Short 

Fund 

Het Subfonds is geschikt voor beleggers die 

zich richten op absolute rendementen en die 
de mogelijkheden willen benutten om te 
participeren in de meerwaarde die door het 

gebruik van verschillende derivatieve 
beleggingsstrategieën op basis van aandelen 
en valuta's wordt gegenereerd. Het Subfonds 

vormt een complex beleggingsproduct; de 
belegger dient daarom goed geïnformeerd te 
zijn en met name goed thuis te zijn op het 

gebied van derivaten. 

Het Subfonds is geschikt voor 

beleggers met een gemiddelde 
risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die willen 

beleggen in een breed 
gediversifieerde portefeuille die 
de mogelijkheid heeft om de 

marktexposure gedeeltelijk af te 
dekken. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Balanced CHF 

Dit Subfonds is geschikt voor 
rendementsgerichte beleggers met een 
gemiddelde risicocapaciteit die ook zijn 

geïnteresseerd in vermogensaanwas op de 
langere termijn en beschikken over een 
middellange tot lange beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een gemiddelde 
risicotolerantie en een 

middellange beleggingshorizon 
die streven naar exposure naar 
de risico- en 

rendementskenmerken van een 
mix van beleggingen. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Growth CHF 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers die 
geïnteresseerd zijn in het behalen van zowel 

beleggingsrendement als vermogensaanwas 
en beschikken over een lange 
beleggingshorizon. 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers met een gemiddelde 

risicotolerantie en een lange 
beleggingshorizon die streven 
naar exposure naar de risico- en 

rendementskenmerken van een 
mix van beleggingen. 
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Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index Fund 

Yield CHF 

Dit Subfonds is geschikt voor op 

zekerheid gerichte beleggers die 

geïnteresseerd zijn in een goed 

rendement. 

Het Subfonds is geschikt 

voor beleggers met een 

gemiddelde risicotolerantie 

en een middellange 

beleggingshorizon die 

streven naar exposure naar 

de risico- en 

rendementskenmerken van 

een mix van beleggingen. 

 

De bovengenoemde wijzigingen worden met ingang van de datum van deze publicatie 

van kracht.  

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen 

van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de 

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

verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het 

bepaalde in het prospectus. 

 

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

 

Luxemburg, 18 maart 2019 

 

 

De Raad van Bestuur 

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

