
 

 

 

 

   

 

    
     

 

 
 

   

 

 

 

 

 

             

      
 

 

           

             

         

 

 

   

      

     

     

      

   

    

 

              

              

    

 

               

           

 

 

            

   

           

 

 

            

        

    

 

          

   

 

            

           

 

Luxemburg 

10 december 2020 

Informatie voor de aandeelhouders 
Deactivering van kleine aandelenklassen 

CS Investment Funds 1 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder Luxemburgs recht 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 131 404 

(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 dat de Raad van bestuur 

van het Bedrijf (de "Raad van bestuur") heeft besloten om de volgende Aandelenklassen (de "Klassen") in 

de Subfondsen met ingang van 8 januari 2021 te deactiveren, zoals uiteengezet in het onderstaande 

schema. 

Naam Subfonds Klassen ISIN 

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UAH CHF LU1307160165 

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UAH GBP LU1584817669 

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UBH LU1584817826 

Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UBH LU1307160678 

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund AH LU1699965049 

Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund A LU1061737885 

De Raad van bestuur denkt met de deactivering van de Klassen de beste belangen van de Aandeelhouders 

van de Klassen te dienen, aangezien de huidige nettoactiva van de Klassen het minimumniveau voor het 

economisch efficiënt inzetten van dergelijke Klassen niet wordt bereikt. 

Gezien het feit dat er vanuit de zakelijke kant interesse kan bestaan om de Klassen in de toekomst te 

heractiveren, heeft de Raad van bestuur besloten de Klassen een inactieve status te geven zonder deze te 

beëindigen. 

Met ingang van de datum van deze kennisgeving worden er geen nieuwe inschrijvingen in Aandelen van 

deze Klassen in het Subfonds geaccepteerd. 

De aflossing van Aandelen in deze Klassen van het Subfonds is echter toegestaan tot 6 januari 2021, 

15.00 uur (CET). 

Voor Aandeelhouders die op deze datum nog niet hebben afgelost, zal de Raad van bestuur overgaan tot 

de verplichte aflossing van de Aandelen van de Klassen tegen de nettovermogenswaarde per Aandeel die 

op 8 januari 2021 wordt berekend. 

Single swing-prijsstelling zal onder de relevante voorwaarden van toepassing zijn in overeenstemming met 

de bepalingen van het betreffende prospectus. 

De betaling van de opbrengst als gevolg van de verplichte aflossing zal plaatsvinden met valutadatum 11 

januari 2021 (de "Betaaldatum") in de betreffende referentievaluta van de respectievelijke Aandelenklasse. 
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Alle kosten met betrekking tot de verplichte aflossing zijn voor rekening van Credit Suisse Fund 

Management S.A., de Beheersmaatschappij van het Bedrijf. 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat de verplichte aflossing van de Klassen fiscale 

consequenties kan hebben. Aandeelhouders die vragen hebben over hun fiscale situatie kunnen hun eigen 

onafhankelijke belastingadviseurs raadplegen met betrekking tot de Luxemburgse of andere fiscale 

consequenties. 

Luxemburg, 10 december 2020 

De Raad van bestuur 
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