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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A.  
Statutair gevestigd: 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72.925 
 

(de "Beheerder") 

 
handelend in eigen naam en namens  
 
CS Investment Funds 11 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxembourg K 668 
 

("De Beleggingsinstelling"), een 

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

I. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat de raad van 

bestuur van de Beheerder (de "Raad van Bestuur") heeft besloten dat er een jaarlijkse vergoeding 
voor valutahedging van max. 0,10% verschuldigd is aan de agent voor valutahedging (Credit Suisse 

Asset Management (Switzerland) Ltd.). De vergoeding voor valutahedging wordt ten laste gebracht van 
de alternatieve valutacategorieën van alle subfondsen van de Beleggingsinstelling. Hoofdstuk 2 “CS 
Investment Funds 11 - Overzicht van de Participatiecategorieën” van het Prospectus van de 

Beleggingsinstelling (het ‘Prospectus”) wordt gewijzigd en daarin zullen de betreffende 
participatiecategorieën worden opgenomen. Hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Funds 11” en hoofdstuk 9 
“Onkosten en belastingen” van het Prospectus zullen eveneens dienovereenkomstig worden gewijzigd.    

 

II. Hierbij wordt de Participatiehouders van de Beleggingsinstelling tevens meegedeeld dat de Directie 
heeft besloten het beleggersprofiel van alle subfondsen van de Beleggingsinstelling als volgt te 

wijzigen: 
 

Naam Subfonds Oud beleggersprofiel Nieuw beleggersprofiel 

Credit Suisse (Lux) 
Global Value Equity Fund 

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

wereldwijde aandelenmarkten. Daarbij 
streven de beleggers naar een 
evenwichtige, brede en 

gediversifieerde exposure naar de 
wereldwijde aandelenmarkten. 
Beleggers streven naar een 

evenwichtige, brede en 
gediversifieerde exposure naar 

ondernemingen die als gunstig 
gewaardeerde waardeaandelen 
worden beschouwd op basis van 

fundamentele criteria, zoals 
koers/boekwaardeverhouding, 
koers/winstverhouding, dividend-

opbrengsten en operationele 
kasstroom. 
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) 
Italy Equity Fund 

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

betreffende beleggingsbeleid 
gespecificeerde aandelenmarkt. 
Daarbij streven de beleggers naar een 

evenwichtige, brede en 
gediversifieerde exposure naar het 
betreffende land of economische 

regio. 
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 van 
in Italië gevestigde 

bedrijven. 
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Credit Suisse (Lux) 
Small and Mid Cap 

Europe Equity Fund 

Het Subfonds is geschikt voor 

beleggers die willen participeren in de 
ontwikkeling van small- en midcaps in 
de in het betreffende 

beleggingsbeleid gespecificeerde 
aandelenmarkt. Daarbij streven de 
beleggers naar een evenwichtige, 

brede en gediversifieerde exposure 
naar dit marktsegment. 
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 

portefeuille van Europese 
small- en midcaps. 

Credit Suisse (Lux)  
Small and Mid Cap 

Germany Equity Fund 

Het Subfonds is geschikt voor 
beleggers die willen participeren in de 
ontwikkeling van small- en midcaps in 

de in het betreffende 
beleggingsbeleid gespecificeerde 
aandelenmarkt. Daarbij streven de 

beleggers naar een evenwichtige, 
brede en gediversifieerde exposure 
naar dit marktsegment. 

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 
portefeuille van in 
Duitsland gevestigde 

small- en midcaps. 

Credit Suisse (Lux) 
USA Value Equity Fund 

Dit Subfonds is geschikt voor 
beleggers die willen participeren in de 

economische ontwikkeling van VS-
bedrijven die als waardeaandelen 

worden beschouwd. Beleggers 
streven naar een evenwichtige, brede 
en gediversifieerde exposure naar 

ondernemingen die als gunstig 
gewaardeerde waardeaandelen 
worden beschouwd op basis van 

fundamentele criteria, zoals 
koers/boekwaardeverhouding, 
koers/winstverhouding, 

dividendopbrengsten en operationele 
kasstroom. 
Aangezien de beleggingen gericht zijn 

op aandelen, die onderhevig kunnen 
zijn aan grote waardefluctuaties, 
dienen beleggers te beschikken over 

een middellange tot lange 

beleggingshorizon. 

Dit Subfonds is geschikt 
voor beleggers met een 

hoge risicotolerantie en 
een lange 

beleggingshorizon die 
willen beleggen in een 
breed gediversifieerde 

portefeuille van VS-
aandelen. 

 
 

III. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe 

Equity Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het “Subfonds”) meegedeeld dat de Raad van 
Bestuur heeft besloten het beleggingsbeleid van het Subfonds zodanig aan te passen dat hierin wordt 
gereflecteerd dat het beleggingsgebied naast alle EU- en EVA-landen ook het Verenigd Koninkrijk 

omvat. 
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IV. Ten slotte wordt hierbij aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap 

Germany Equity Fund  (ten behoeve van dit punt te noemen: het “Subfonds") meegedeeld dat de 
Raad van Bestuur heeft besloten om het gedeelte over de specifieke risico's van het Subfonds zodanig 
aan te passen dat hierin wordt gereflecteerd dat voor de beleggingen van dit Subfonds (onder andere) 

de volgende risico's gelden die een negatieve invloed kunnen hebben op de beleggingen van het 
Subfonds: risico’s met betrekking tot de tegenpartij in geval van individuele transacties, marktvolatiliteit 
of onvoldoende liquiditeit van het Subfonds. 

 
Participatiehouders die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen, kunnen hun 

participaties tot 31 juli 2019, 15.00 uur MET kosteloos ter inkoop aanbieden. Alle wijzigingen worden 

op 1 augustus 2019 van kracht. 
 
Participatiehouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen van kracht zijn 

geworden, het nieuwe Prospectus, de meest recente (half)jaarverslagen en het beheersreglement 

verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beheerder overeenkomstig het bepaalde in het Prospectus.  
 

De documenten zijn ook te raadplegen via www.credit-suisse.com.  
 
Luxemburg, vrijdag 28 juni 2019 

 
 
De Raad van Bestuur van de Beheerder,  

namens de Beleggingsinstelling 
 

 
 

 

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

