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CS Investment Funds 3 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 89,370 

 

 (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 aan de Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat 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 3 - 

Overzicht van de Aandelencategorieën” van het Prospectus wordt gewijzigd en daarin 

zullen de betreffende aandelenklassen worden aangegeven. Hoofdstuk 5 "Beleggen in 

CS Investment Funds 3” 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 

zodanig te wijzigen dat eventuele aan indexaanbieders verschuldigde licentiekosten en 

verschuldigde kosten aan aanbieders van risicomanagementsystemen of leveranciers van 

data voor deze risicomanagementsystemen - die door de Beheerders worden gebruikt 

om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen-  voor rekening komen van de 

Beleggingsinstelling. 

 

3. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Emerging Market 

Corporate Bond Fund (hierna te noemen: het "Subfonds") meegedeeld dat de Raad 

van Bestuur heeft besloten om de “Beleggingsprincipes” van het Subfonds als volgt te 

wijzigen: 

 
 

Oude tekst Nieuwe tekst 

Minimaal twee derde van de activa van het 
Subfonds wordt belegd in schuldinstrumenten, 
obligaties, notes en vergelijkbare vast- en 

variabelrentende effecten (inclusief zero-bonds), 
kortlopende schuldinstrumenten en -rechten, en 
vergelijkbare schuldinstrumenten die worden 

gegarandeerd door ondernemingen (inclusief 
ondernemingen in overheidshanden) die zijn 
gevestigd in of die het grootste deel van hun 

ondernemingsactiviteiten uitvoeren in een 
opkomende markt en die zijn genoteerd aan of 
worden verhandeld op een beurs of een 

opkomende, algemeen toegankelijke en 
gereguleerde markt waarop geregeld wordt 
gehandeld. Daarnaast mag maximaal 30% van het 

netto vermogen van het Subfonds worden belegd 
in schuldbewijzen en -rechten (inclusief zero-
bonds), kortlopende schuldbewijzen en -rechten, 

en vergelijkbare schuldinstrumenten die zijn 
uitgegeven of gegarandeerd door 
overheidsemittenten van een opkomende markt en 

die zijn genoteerd aan een beurs of worden 
verhandeld op een andere gereguleerde, algemeen 
toegankelijke markt waarop geregeld wordt 

gehandeld. 
Het Subfonds kan beleggen in onshore Renminbi-
schuldbewijzen die worden verhandeld op de 

Chinese Interbank Bond Market (de “Onshore-
schuldbewijzen”). Ten behoeve van dit Prospectus 
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verwijst "VRC" naar de Volksrepubliek China 

(exclusief de Speciale Administratieve Regio's 
Hongkong en Macau, en Taiwan) en de term 
"Chinees" dient dienovereenkomstig te worden 

geïnterpreteerd. 
Op basis van VRC-regelgeving zijn bepaalde 
gekwalificeerde buitenlandse financiële instellingen 

gerechtigd om te participeren in het CIBM-
programma (China Interbank Bond Direct Access) 
en te beleggen in de interbancaire VRC-

obligatiemarkt. De Beleggingsbeheerder heeft zich 
namens het Subfonds via een onshore-
obligatieagent en afwikkelende instantie 

geregistreerd als gekwalificeerde instelling onder 
het CIBM-programma die verantwoordelijk is voor 
de desbetreffende deponeringen en de opening 

van de rekening bij de bevoegde autoriteiten van de 
VRC. 
Het Subfonds kan beleggen via het CIBM-

programma. Mits voldoende informatie wordt 
verstrekt aan de beleggers, kan het Subfonds ook 
streven naar exposure naar vastrentende effecten 

uit de VRC via andere grensoverschrijdende 
programma's die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde toezichthouders, waaronder de CSSF. 

Daarnaast mag het Subfonds maximaal 20% van 
zijn totale vermogen beleggen in CoCo's 
(contingent convertibles). 

Ook mag het Subfonds zijn valuta- en kredietrisico 
actief beheren door middel van het gebruik van 
valutatermijncontracten en credit default swaps.  

Daarnaast kan het Subfonds gebruik maken van 
total return swaps ten behoeve van een efficiënt 
portefeuillebeheer. 

De hoofdsom van de activa van het Subfonds die 
mogen worden gebruikt voor total return swaps, 
mag maximaal 10% van de netto intrinsieke 

waarde van het Subfonds bedragen, berekend op 
basis van de som van de onderliggende waarden 
van de total return swaps. De algemene 

verwachting is dat het nominale bedrag van 
dergelijke total return swaps binnen de 
bandbreedte van 0% tot 10% van de netto 

intrinsieke waarde van het Subfonds (berekend op 
basis van de som van de onderliggende waarden 
van de total return swaps) zal blijven. Onder 

bepaalde omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 
Bij de som van de onderliggende waarden wordt 

rekening gehouden met de absolute waarde van de 
onderliggende exposure van de door het Subfonds 
gebruikte total return swaps. Het verwachte bedrag 

aan dergelijke total return swaps is een indicator 
van de mate waarin het Subfonds gebruik maakt 
van total return swaps. Het is echter niet per se een 

indicator van de beleggingsrisico's in verband met 
deze instrumenten omdat er geen rekening wordt 
gehouden met eventuele compensatie- of 

hedgingeffecten. Beleggingen kunnen worden 
uitgedrukt in elke converteerbare valuta, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot USD, EUR en de 

valuta's van opkomende markten (deze laatste op 
voorwaarde dat ze vrij converteerbaar zijn). 
Maximaal 30% van het nettovermogen van het 

Subfonds mag worden belegd in 
schuldinstrumenten en -rechten die worden 
uitgedrukt in de valuta van één land dat geen lid is 

van de OESO. Er gelden echter geen beperkingen 
voor de totale weging van beleggingen in valuta's 
van niet-OESO-landen. De beleggingen van het 

Subfonds kunnen in een beperkt aantal valuta's, of 
in één valuta luiden. Ten behoeve van de huidige 
bepaling (2), worden opkomende landen die 

OESO-lid zijn, behandeld als niet-OESO-lidstaten. 
In deze context worden onder opkomende landen 
die landen verstaan die door de Wereldbank niet als 

landen met een hoog inkomen worden 
aangemerkt. Daarnaast kunnen ook bepaalde 
landen met een hoog inkomen als opkomende 

landen en ontwikkelingsmarkten worden 

verwijst "VRC" naar de Volksrepubliek China 

(exclusief de Speciale Administratieve Regio's 
Hongkong en Macau, en Taiwan) en de term 
"Chinees" dient dienovereenkomstig te worden 

geïnterpreteerd. 
Op basis van VRC-regelgeving zijn bepaalde 
gekwalificeerde buitenlandse financiële instellingen 

gerechtigd om te participeren in het CIBM-
programma (China Interbank Bond Direct Access) 
en te beleggen in de interbancaire VRC-

obligatiemarkt. De Beleggingsbeheerder heeft zich 
namens het Subfonds via een onshore- 
obligatieagent en afwikkelende instantie 

geregistreerd als gekwalificeerde instelling onder 
het CIBM-programma die verantwoordelijk is voor 
de desbetreffende deponeringen en de opening 

van de rekening bij de bevoegde autoriteiten van de 
VRC. 
Het Subfonds kan beleggen via het CIBM-

programma. Mits voldoende informatie wordt 
verstrekt aan de beleggers, kan het Subfonds ook 
streven naar exposure naar vastrentende effecten 

uit de VRC via andere grensoverschrijdende 
programma's die zijn goedgekeurd door de 
bevoegde toezichthouders, waaronder de CSSF. 

Daarnaast mag het Subfonds maximaal 20% van 
zijn totale vermogen beleggen in CoCo's 
(contingent convertibles). 

Bovendien,Een aanzienlijk deel van het netto 

vermogen van de Subfondsen zal worden 

uitgedrukt in of afgedekt in USD. Voor het 

overige mag het Subfonds zijn valuta- en 
kredietexposure actief beheren door gebruik te 

maken van valutatermijncontracten en credit 
default swaps.  
Daarnaast kan het Subfonds gebruik maken van 

total return swaps ten behoeve van een efficiënt 
portefeuillebeheer. 
De hoofdsom van de activa van het Subfonds die 

mogen worden gebruikt voor total return swaps, 
mag maximaal 10% van de netto intrinsieke 
waarde van het Subfonds bedragen, berekend op 

basis van de som van de onderliggende waarden 
van de total return swaps. De algemene 
verwachting is dat het nominale bedrag van 

dergelijke total return swaps binnen de 
bandbreedte van 0% tot 10% van de netto 
intrinsieke waarde van het Subfonds (berekend op 

basis van de som van de onderliggende waarden 
van de total return swaps) zal blijven. Onder 
bepaalde omstandigheden kan dit percentage 

hoger liggen. 
Bij de som van de onderliggende waarden wordt 
rekening gehouden met de absolute waarde van de 

onderliggende exposure van de door het Subfonds 
gebruikte total return swaps. Het verwachte bedrag 
aan dergelijke total return swaps is een indicator 

van de mate waarin het Subfonds gebruik maakt 
van total return swaps. Het is echter niet per se een 
indicator van de beleggingsrisico's in verband met 

deze instrumenten omdat er geen rekening wordt 
gehouden met eventuele compensatie- of 
hedgingeffecten. Beleggingen kunnen worden 

uitgedrukt in elke converteerbare valuta, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot USD, EUR en de 
valuta's van opkomende markten (deze laatste op 

voorwaarde dat ze vrij converteerbaar zijn). 
Maximaal 30% van het nettovermogen van het 
Subfonds mag worden belegd in 

schuldinstrumenten en -rechten die worden 
uitgedrukt in de valuta van één land dat geen lid is 
van de OESO. Er gelden echter geen beperkingen 

voor de totale weging van beleggingen in valuta's 
van niet-OESO-landen. De beleggingen van het 
Subfonds kunnen in een beperkt aantal valuta's, of 

in één valuta luiden. Ten behoeve van de huidige 
bepaling (2), worden opkomende landen die 
OESO-lid zijn, behandeld als niet-OESO-lidstaten. 

In deze context wordt onder opkomende landen 
verstaan landen die door de Wereldbank niet als 
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beschouwd, bijvoorbeeld omdat zij door een 

toonaangevende dienstverlener zijn opgenomen in 
de financiële index van opkomende markten, indien 
dit door de Beheerder in het kader van een 

Subfonds-beleggingsuniversum passend wordt 
geacht. 
Het Doelfonds mag ook maximaal 20% van zijn 

nettovermogen beleggen in ABS (asset backed 
securities) en MBS (mortgage backed securities). 
Daarnaast kan het Subfonds: 

 max. 20% van zijn nettovermogen 
beleggen in converteerbare obligaties of 
schuldbewijzen met warrants die zijn uitgegeven 

door ondernemingen die statutair zijn gevestigd in 
een opkomend land en die zijn genoteerd aan of 
worden verhandeld op een beurs of een 

gereguleerde markt; 
 max. 30% van zijn nettovermogen 
beleggen in schuldbewijzen en -rechten die worden 

uitgedrukt in een vrij converteerbare valuta en die 
worden uitgegeven of gegarandeerd door 
overheden of ondernemingen en zijn genoteerd aan 

of worden verhandeld op een beurs of een 
gereguleerde markt. 
De hierboven bedoelde beleggingen mogen 

maximaal één derde van het totale vermogen van 
het Subfonds omvatten (uitgezonderd eventuele 
liquide middelen). 

landen met een hoog inkomen worden 

aangemerkt. Daarnaast kunnen ook bepaalde 
landen met een hoog inkomen als opkomende 
landen en ontwikkelingsmarkten worden 

beschouwd, bijvoorbeeld omdat zij door een 
toonaangevende dienstverlener zijn opgenomen in 
de financiële index van opkomende markten, indien 

dit door de Beheerder in het kader van een 
Subfonds-beleggingsuniversum passend wordt 
geacht. 

Het Doelfonds mag maximaal 20% van zijn 
nettovermogen beleggen in ABS (asset backed 
securities) en MBS (mortgage backed securities). 

Daarnaast kan het Subfonds beleggen in: 
 Max. 20 van zijn nettovermogen in converteerbare 

obligaties of schuldbewijzen met warrants die zijn 

uitgegeven door ondernemingen die statutair zijn 
gevestigd in een opkomend land en die zijn 
genoteerd aan of worden verhandeld aan een 

beurs of op een gereguleerde markt; 
 Max. 30% van zijn nettovermogen in 

schuldbewijzen en -rechten die worden uitgedrukt 

in een vrij converteerbare valuta en die worden 
uitgegeven of gegarandeerd door overheden of 
ondernemingen en zijn genoteerd aan of worden 

verhandeld op een beurs of een gereguleerde 
markt. 
De hierboven genoemde beleggingen mogen in 

maximaal één derde van het totale netto vermogen 
van het Subfonds bedragen (uitgezonderd 
eventuele liquiditeiten). 

 

4. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 

Fund 2021 S-II (hierna te noemen: het “Subfonds”) meegedeeld dat de Raad van 

Bestuur besloten heeft het hoofdstuk "Inschrijving, Inkoop en Omwisseling van Aandelen" 

van dit Subfonds zodanig te wijzigen dat de inkoopprijs van de aandelen binnen twee 

bankwerkdagen na berekening van deze prijs moet worden betaald, in plaats van binnen 

één dag, zoals nu geldt. 

 

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

aandelen tot 31 mei 2019 15.00 uur MET kosteloos ter inkoop aanbieden. Alle 

wijzigingen worden op 1 juni 2019  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. De documenten zijn ook te raadplegen via www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 30 april 2019 

 

De Raad van Bestuur 

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

