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CS Investment Funds 4 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

 

(de "Beleggingsinstelling") 

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

1. Hierbij wordt de Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat een 

jaarlijkse vergoeding voor valutahedging van max. 0,10% verschuldigd is aan de 

uitvoerder van de 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, 

met uitzondering van Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Credit Suisse 

(Lux) Multi-Trend Fund en Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund. Hoofdstuk 2 

“CS Investment Funds 4 - Overzicht van de Aandelencategorieën” van het 

Prospectus wordt gewijzigd en daarin zullen de betreffende aandelencategorieën 

worden opgenomen. Hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 4” en 

hoofdstuk 9 “Onkosten en belastingen” van het Prospectus zullen eveneens 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

2. Hierbij wordt aan alle Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat 

de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling (de “Raad van Bestuur’) heeft 

besloten om punt ii “Onkosten” van hoofdstuk 9 “Onkosten en belastingen” van 

het Prospectus dusdanig te wijzigen dat eventuele verschuldigde vergoedingen 

voor aanbieders van risicomanagementsystemen of leveranciers van data voor 

deze risicomanagementsystemen die door de Beheerder worden gebruikt om aan 

zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, voor rekening komen van de 

Beleggingsinstelling. 

3. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Global High 

Income Fund USD (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds")  

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van het Subfonds meegedeeld dat de Raad 

van Bestuur heeft besloten de minimum deelneming voor de aandelencategorieën 

IA, IAH, IB en IBH te verlagen van 3.000.000 naar 500.000. 

Hoofdstuk 2 “CS Investment Funds 4 - Overzicht van de Aandelencategorieën” 

van het Prospectus wordt dienovereenkomstig gewijzigd. 

4. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van de hierna genoemde Subfondsen (ten 

behoeve van dit punt te noemen: de “Subfondsen”) meegedeeld dat de Raad van 

Bestuur heeft besloten om de tekst over de beleggingsbeperkingen voor de 

Subfondsen met betrekking tot de mogelijkheid om maximaal 10% van hun netto 

vermogen te beleggen in andere overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten 

dan die worden genoemd vermeld in deel (1) van Hoofdstuk 6 

"Beleggingsbeperkingen" van het Prospectus (de zogenaamde "Trash Ratio") voor 

alle Subfondsen gelijk te trekken. Het gaat hierbij om de volgende Subfondsen: 

 Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund 

 Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR 

 Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR 

 Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund 

 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

De supplementen van de Subfondsen worden dienovereenkomstig gewijzigd. 

De betreffende Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling die niet akkoord gaan met 

de hierboven onder punt 1, 2 en 4 genoemde wijzigingen, kunnen hun Aandelen tot 28 

juni 2019 vóór de betreffende sluitingstijd kosteloos ter inkoop aanbieden. 

Alle wijzigingen worden op 1 juli 2019 van kracht. 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen 

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

betreffende Essentiële Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen en 
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de statuten verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling, e.e.a. 

overeenkomstig het bepaalde in het prospectus. De documenten zijn ook te raadplegen 

via www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 29 mei 2019 

De Raad van Bestuur 

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

