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Luxemburg 

9 januari 2020  

 

Informatie voor de aandeelhouders  
 

 

 
CS Investment Funds 3 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 89.370 

 

(het "Bedrijf"), een buitenlandse icbe opgenomen in  

het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register  

(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 

 

Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf 

 

1. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

van het Bedrijf (de "Raad van bestuur") heeft besloten om hoofdstuk 5 "Belegging in CS Investment 

Funds 3", en met name secties "vi. Maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld" en "viii. 

Uitgesloten personen, gedwongen terugkoop en overdracht van aandelen" te wijzigen om de recente 

regelgevende ontwikkelingen voor deze zaken te weerspiegelen. 

 

2. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad 

van bestuur heeft besloten om hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen", en met name item 5), te wijzigen 

om te verduidelijken dat de Beheermaatschappij ook een beheersvergoeding in rekening kan brengen 

voor beleggingen in Doelfondsen. 

 

3. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds Credit 

Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund en Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Investment Grade Bond Fund (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds") 

dat de Raad van bestuur heeft besloten om hoofdstuk 23, "Subfonds", te wijzigen, teneinde een 

nieuwe formulering te introduceren in de paragraaf "Beleggingsdoelstelling" van het Subfonds om te 

voldoen aan de nieuwe ESMA Q&A's ten aanzien van Benchmarks, namelijk als volgt: 

 

Naam van het Subfonds Nieuwe formulering ten aanzien van de Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Bond Fund  

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te generen dan 

de JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad 

Diversified Composite benchmark. Het Subfonds wordt actief 

beheerd. De Benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor 

de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de 

deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal verwijzen naar 

en heeft wegingen die zijn afgeleid van de Benchmark. De 

vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in 

obligaties die niet zijn opgenomen in de Benchmark om 

specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt 

verwacht dat de prestaties van het Subfonds wezenlijk zullen 

afwijken van de Benchmark. 
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Credit Suisse (Lux) Emerging 

Market Corporate Investment 

Grade Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te generen dan 

de JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad 

Diversified High Grade benchmark. Het Subfonds wordt actief 

beheerd. De Benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor 

de opbouw van de portefeuille en als een basis voor het bepalen 

van de risicobeperkingen. Het merendeel van de deelnemingen 

van het Subfonds in obligaties zal verwijzen naar en heeft 

vergelijkbare wegingen ten opzichte van de Benchmark. De 

vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in 

obligaties die niet zijn opgenomen in de Benchmark om 

specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt 

verwacht dat de prestaties van het Subfonds in beperkte mate 

zullen afwijken van de Benchmark. 

 

4. Tot slot wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds Credit 

Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (voor het doel van deze 

sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur heeft besloten om de sectie "Beleggingsprincipes" 

van het Subfonds te wijzigen om te verduidelijken dat: 

 de som van de beleggingen in converteerbare obligaties en hoogrenderende obligaties 

gewaardeerd lager dan BBB maximaal 10% zal bedragen; 

 het Subfonds niet zal beleggen in voorwaardelijke kapitaalinstrumenten; en 

 het Subfonds niet zal beleggen in ABS/MBS. 

 

De Aandeelhouders van het relevante Subfonds die niet instemmen met de hierboven genoemde 

wijzigingen onder punt 4 kunnen tot 7 februari 2020, 15.00 uur CET, hun aandelen gratis laten uitbetalen. 

Deze wijzigingen worden van kracht op 10 februari 2020. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde wijzigingen van kracht 

zijn, het nieuwe prospectus van het Bedrijf, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-

informatiedocument, EID), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de statuten beschikbaar zijn 

aan de statutaire zetel van het Bedrijf, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

 

Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com.  

 

Luxemburg, 9 januari 2020 

 

 

De Raad van bestuur 

 

 

 

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

