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Luxemburg 

22 mei 2020  

 

Informatie voor de Participanten van  

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito 

EUR en voor de Participanten van Credit 

Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR 

Kennisgeving van fusie 
 

 

Credit Suisse Fund Management S.A. 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 72.925 

 

(de "Beheermaatschappij") 

 

handelend in eigen naam en namens  

 

CS Investment Funds 12 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxemburg K 671 

 
(het “Fonds”), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de  

Autoriteit Financiële Markten gehouden register  

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

Dit betreft een kennisgeving aan de Participanten van CS Investment Funds 12 - Credit Suisse 

(Lux) Portfolio Fund Reddito EUR en van CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Fund Yield EUR 

 

Dit betreft een kennisgeving aan de participanten van Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR (het 

“Fuserende Subfonds”), een subfonds van het Fonds, en aan de participanten van Credit Suisse (Lux) 

Portfolio Fund Yield EUR (het "Ontvangende Subfonds"), dat de raad van bestuur van de 

Beheermaatschappij (de “Raad van bestuur”) heeft besloten om het Fuserende Subfonds te fuseren met 

het Ontvangende Subfonds, dat ook een subfonds is van CS Investment Funds 12, een instelling voor 

collectieve belegging in effecten in de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk 

kapitaal, met statutaire zetel in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, en geregistreerd bij R.C.S. 

Luxemburg onder nummer K 671 (de “Fusie”). 

 

I. Vorm van Fusie 

De Raad van bestuur heeft besloten over te gaan tot de Fusie, in overeenstemming met artikel 1(20)(a), 

de bepalingen van Hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor 

collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "Wet van 2010"), en artikel 20 van het beheersreglement van 

het Fonds, door alle activa en passiva van het Fuserende Subfonds over te dragen aan het Ontvangende 

Subfonds. 
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De activa en passiva van het Fuserende Subfonds zullen op 1 juli 2020 (de "Ingangsdatum") worden 

overgedragen aan het Ontvangende Subfonds. 

 

II. Motivering van Fusie 

De Raad van Bestuur is van mening dat de Fusie in het belang is van de participanten van het Fuserende 

Subfonds, aangezien het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds een vergelijkbare 

beleggingsdoelstelling en -beleid hebben. Door hun respectievelijk beheerde activa te combineren, 

verwacht de Beheermaatschappij dat de Fuserende Fondsen zullen kunnen profiteren van schaalvoordelen 

en dus van efficiënter portefeuillebeheer. 

 

Na de Fusie zullen de participanten van het Fuserende Subfonds ook kunnen profiteren van de 

gecombineerde beleggingsexpertise van de co-investeringsmanagers van het Ontvangende Subfonds, 

zijnde Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG en Credit Suisse (Italy) S.p.A. (de huidige 

investeringsmanagers van het Fuserende Subfonds). 

 

III. Impact van de Fusie 

Impact van de Fusie op participanten van het Ontvangende Subfonds 

De Fusie heeft als doel schaalvoordelen te behalen en zal ervoor zorgen dat de activa van zowel het 

Fuserende als het Ontvangende Subfonds efficiënter kunnen worden beheerd. De impact op de 

participanten als gevolg van de Fusie blijft beperkt, gezien de relatieve gelijkenissen tussen de Fuserende 

Fondsen en het Ontvangende Subfonds.  

 

Impact van de Fusie op participanten van het Fuserende Subfonds 

De Fusie heeft als doel schaalvoordelen te behalen en zal ervoor zorgen dat de activa van het Fuserende 

Subfonds efficiënter kunnen worden beheerd en maakt het beleggers van het Fuserende Subfonds 

mogelijk om te profiteren van de gecombineerde beleggingsexpertise van beide investeringsmanagers van 

het Ontvangende Subfonds. De impact op de participanten als gevolg van de Fusie blijft beperkt, gezien 

de relatieve gelijkenissen tussen het Fuserende en het Ontvangende Subfonds.  

 

In ruil voor de overdracht van de activa en passiva van het Fuserende Subfonds zal het Ontvangende 

Subfonds kosteloos aandelen uitgeven, en de participanten die momenteel participaties in het Fuserende 

Subfonds hebben, zullen participaties in het Ontvangende Subfonds ontvangen, zoals aangegeven in de 

onderstaande tabel. 
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Fuserende Subfonds 

CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR 
 Ontvangende Subfonds 

CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR 

Participatiekl

asse 

(Valuta) 

 
Soort 

participa

tie* 

Minimumdeeln
eming 

Maximale 
verkoopko

sten 

Maximal

e 
aanpassi
ng van 

de 
nettowaa

rde 

Maximale 
beheervergo

eding (p.a.) 

Lopen
de 

koste

n** 

Synthetische 
risico- en 

opbrengstindi

cator 

Participatiekl

asse 

(Valuta) 

 
Soort 

participa

tie* 

Minimumdeeln
eming 

Maximale 
verkoopko

sten 

Maximal

e 
aanpassi
ng van 

de 
nettowaa

rde 

Maximale 
beheervergo

eding (p.a.) 

Lopen
de 

koste

n** 

Synthetische 
risico- en 

opbrengstindic

ator** 

A (EUR) D n.v.t. 5,00% 2,00% 1,20% 1,40% 3 A (EUR) D n.v.t. 5,00%  2,00% 1,30% 1,45% 4 

B (EUR) ACC n.v.t. 5,00% 2,00% 1,20% 1,39% 3 B (EUR) ACC n.v.t. 5,00% 2,00% 1,30% 1,45% 4 

UA (EUR) D n.v.t. 5,00% 2,00% 1,00% 1,19% 3 UA (EUR) D n.v.t. 5,00% 2,00% 1,05% 1,22% 4 

UB (EUR) ACC n.v.t. 5,00% 2,00% 1,00% 1,19% 3 UB (EUR) ACC n.v.t. 5,00% 2,00% 1,05% 1,22% 4 

IB (EUR) ACC 3.000.000 3,00% 2,00% 0,60% 0,79% 3 IB (EUR) ACC 3.000.000 3,00% 2,00% 0,80% 0,80% 4 

EB (EUR) ACC n.v.t. 3,00% 2,00% 0,75% 0,75% 3 EB (EUR) ACC n.v.t. 3,00% 2,00% 0,80% 0,75% 4 

CB (EUR) ACC n.v.t. n.v.t. 2,00% 1,50% 2,09% 3 CB (EUR) ACC n.v.t. n.v.t. 2,00% 1,30% 2,19% 4 

 
*ACC=accumulerend 

 D=distributie  
**Gebaseerd op geschatte lopende kosten respectievelijk over simulatie voor de berekening van de Synthetische Risico- en Opbrengstindicator. 

 

  



 

4 

 

De onderstaande tabel toont de overeenkomsten en de verschillen tussen de beleggingsdoelstellingen en -principes van het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds: 

 

Rechtsvorm, beleggingsdoelstellingen, principes en beleggersprofielen 

Fuserende Subfonds 

CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR 

Ontvangende Subfonds 

CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR 

Rechtsvorm 

Het Fuserende Subfonds is een subfonds van CS Investment Funds 12, een gemeenschappelijk 

fonds (fond commun de placement) vertegenwoordigd door haar beheermaatschappij, Credit 

Suisse Fund Management S.A. 

 

Rechtsvorm 

Het Ontvangende Subfonds is een subfonds van CS Investment Funds 12, een gemeenschappelijk fonds 

(fond commun de placement) vertegenwoordigd door haar beheermaatschappij, Credit Suisse Fund 

Management S.A. 

Beleggingsdoelstelling  

Het doel van dit Subfonds is om een passend rendement te genereren in de respectieve 

Referentievaluta door te beleggen in activaklassen die hieronder worden beschreven in 
overeenstemming met het principe van risicospreiding. 

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. 

 

Beleggingsdoelstelling  

Het doel van het Ontvangende Subfonds is om een passend rendement te genereren in de respectieve 

Referentievaluta door te beleggen in de activaklassen die hieronder worden beschreven in 
overeenstemming met het principe van risicospreiding.  

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. 

 

Beleggingsbeleid  

Het Subfonds belegt haar activa wereldwijd door directe of indirecte deelnemingen in de hieronder 

beschreven activaklassen. Indirecte deelneming kan onder meer worden bereikt door het gebruik 

van derivaten, gestructureerde producten en Doelfondsen. Het grootste deel van de beleggingen 

wordt gedaan in de Referentievaluta van het Subfonds. 

 

Beleggingsbeleid 

Het Subfonds belegt haar activa wereldwijd (inclusief opkomende landen) door directe of indirecte 

deelnemingen in de hieronder beschreven activaklassen. Indirecte deelneming kan onder meer worden 

bereikt door het gebruik van derivaten, gestructureerde producten en Doelfondsen. Het grootste deel van 

de beleggingen wordt gedaan in de respectieve Referentievaluta van elk Subfonds. Zo worden de risico's 
die zijn verbonden aan valutaschommelingen op de lange termijn geminimaliseerd. 

Zoals verder wordt uiteengezet in hoofdstuk 4 van de Prospectus, houdt de vermogensbeheerder in zijn 

beleggingsaanpak rekening met duurzaamheid door bij de beleggingsbeslissing ESG-factoren en de 
daarmee samenhangende duurzaamheidsrisico's, maar ook Risico- en Rendementsoverwegingen, te 

betrekken.  

 

Vermogensallocatie 

De totale deelneming in de hieronder vermelde activaklassen, direct of indirect, mag de hieronder 

gespecificeerde limieten (in % van het totale nettovermogen van het respectieve Subfonds) niet 

overschrijden: 
 

Activaklasse Bereik 

Contanten en soortgelijke geldmiddelen 0%–20% 

Vaste inkomsten 10%–90% 

Aandelen 10%–40% 

Alternatieve beleggingen  0%–20% 

Vermogensallocatie 

De totale deelneming in de hieronder vermelde activaklassen, direct of indirect, mag de hieronder 

gespecificeerde limieten (in % van het totale nettovermogen van het respectieve Subfonds) niet 

overschrijden: 
 

Activaklasse Bereik 

Contanten en soortgelijke geldmiddelen 0%–50% 

Vaste inkomsten 35%–85% 

Aandelen 15%–35% 

Alternatieve beleggingen  0%–20% 
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In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk 6, “Beleggingsbeperkingen”, zal de 

deelneming in alternatieve beleggingen indirect worden bereikt door het gebruik van een of meer 

van de hieronder vermelde financiële instrumenten. De deelneming in alternatieve beleggingen 

kan bestaan uit grondstoffen (inclusief de afzonderlijke categorieën grondstoffen), onroerend 
goed, natuurlijke hulpbronnen, hedgefondsen en edele metalen of een combinatie van deze 

activaklassen. 
Als de alternatieve beleggingen via derivaten moeten worden gevolgd, moet dit worden gedaan 
met derivaten met een financiële index als onderliggende waarde. 

 
In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk 6, “Beleggingsbeperkingen”, zal de deelneming in 

alternatieve beleggingen indirect worden bereikt door het gebruik van een of meer van de hieronder 

vermelde financiële instrumenten. De deelneming in alternatieve beleggingen kan bestaan uit 

grondstoffen (inclusief de afzonderlijke categorieën grondstoffen), onroerend goed, natuurlijke 
hulpbronnen, hedgefondsen en edele metalen of een combinatie van deze activaklassen. 

Als de alternatieve beleggingen via derivaten moeten worden gevolgd, moet dit worden gedaan met 
derivaten met een financiële index als onderliggende waarde. 

 

Profiel van de Typische belegger 

Dit Subfonds is geschikt voor beleggers met een lage risicobereidheid en een 
middellangetermijnvisie die op zoek zijn naar blootstelling aan risico- en rendementskenmerken 

van samengevoegde activa.  

 

Beleggersprofiel  

Het Subfonds is geschikt voor beleggers met een gemiddelde risicobereidheid en een 
middellangetermijnvisie die op zoek zijn naar blootstelling aan risico- en rendementskenmerken van 

samengevoegde activa.  
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De Fuserende en Ontvangende Subfondsen hebben dezelfde dienstverleners, waaronder de 

Beheermaatschappij, bewaarder, beheerder en auditor.  

 

Als onderdeel van de Fusie wordt het merendeel van de portefeuille van het Fuserende Subfonds 

herverdeeld om de portefeuille van het Fuserende Subfonds af te stemmen op die van het Ontvangende 

Subfonds, zoals hieronder aangegeven. Beleggers in het Fuserende Subfonds moeten er rekening mee 

houden dat de transactiekosten die zijn gerelateerd aan een dergelijke herverdeling zullen worden gedragen 

door het Fuserende Subfonds. De afstemming van de portefeuille van het Fuserende Subfonds op het 

Ontvangende Subfonds zal ervoor zorgen dat beleggers volledig blijven beleggen in aandelen en soortgelijke 

instrumenten en dat de beleggingsdoelstellingen en -principes/-strategieën van zowel het Fuserende 

Subfonds als het Ontvangende Subfonds die hierboven worden beschreven, vergelijkbaar worden en tot 

vergelijkbare marktposities leiden kort na de sluiting van het Fuserende Subfonds voor terugbetalingen. De 

herverdeling van de portefeuille, zoals hierboven beschreven, zal plaatsvinden tussen de datum waarop het 

Fuserende Subfonds wordt gesloten voor terugbetalingen, zoals hieronder gespecificeerd, en de 

Ingangsdatum. 

 

Vanaf de Ingangsdatum wordt het Ontvangende Subfonds beheerd door Credit Suisse Asset Management 

(Schweiz) AG en Credit Suisse (Italy) S.p.A. tezamen. De co-investeringsmanagers zijn samen 

verantwoordelijk voor het nemen van investeringsbesluiten met betrekking tot de beleggingsportefeuille van 

het Ontvangende Subfonds. Participanten van het Fuserende Subfonds zullen na de Fusie profiteren van 

de expertise van beide investeringsmanagers. 

 

De respectieve participatieklassen in het Ontvangende Subfonds kunnen soms verschillen van de 

overeenkomstige participatieklassen van het Fuserende Subfonds op het gebied van (i) toepasselijke 

vergoedingen, kosten en heffingen en (ii) hedgingbeleid.  

 

De uitgifte van participaties in het Fuserende Subfonds wordt opgeschort met ingang van 22 mei 2020. 

Dienovereenkomstig worden er vanaf 22 mei 2020, 13.00 uur (CET) geen nieuwe inschrijvingen in het 

Fuserende Subfonds geaccepteerd. 

 

De participanten van het Fuserende Subfonds die niet akkoord gaan met de Fusie kunnen echter een 

aanvraag indienen voor de terugkoop en omzetting van alle of een deel van hun participaties zonder enige 

andere kosten dan de kosten die worden gehandhaafd voor desinvestering, gedurende een periode die 

aanvangt op de datum van deze publicatie, 22 mei 2020, en die eindigt op 22 juni 2020 om 13.00 uur 

(CET). Aanvragen voor terugkoop en omzetting in het Fuserende Subfonds ontvangen na 13.00 uur (CET) 

op 22 juni 2020, worden niet in behandeling genomen. Verzoeken voor terugkoop moeten worden 

ingediend bij de centrale administratie van het Ontvangende Subfonds, Credit Suisse Fund Services 

(Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, op of na de Ingangsdatum. 

 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, met statutaire zetel in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 

Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, is namens het Fonds aangewezen door de Beheermaatschappij 

als onafhankelijke auditor verantwoordelijk voor het opstellen van een rapport waarin de voorwaarden 

worden bevestigd zoals voorzien in de Wet van 2010 voor het doel van de Fusie. 

 

De laatste nettovermogenswaarde van het Fuserende Subfonds wordt berekend vanaf 1 juli 

2020. 

 

Vanaf de Ingangsdatum ontvangen de participanten van het Fuserende Subfonds die geen aanvraag 

hebben ingediend voor terugkoop van hun huidige participaties in het Fonds een aantal nieuwe participaties 

(waar toepasselijk) van de relevante participatieklasse van het Ontvangende Subfonds op basis van de 

ruilverhouding die hieronder wordt aangegeven (de "Nieuwe Participaties") en hiervoor worden geen 

inschrijfkosten in rekening gebracht. Beleggers kunnen handelen in hun Nieuwe Participaties voordat zij 

de bevestiging van de allocatie van de Nieuwe Participaties ontvangen. 

  

Alle kosten van de Fusie (met uitzondering van eventuele handelskosten, auditkosten, andere diverse 

kosten en overdrachtsbelasting op de activa die zijn gerelateerd aan de overdracht van activa en passiva 

en de kosten voor de overdracht van bewaarneming) zijn voor rekening van de Beheermaatschappij inclusief 

juridische, boekhoudkundige en andere administratieve uitgaven. 
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Participanten van het Fuserende Subfonds moeten zichzelf informeren over de mogelijke fiscale gevolgen 

van de voornoemde wijzigingen in hun betreffende land van staatsburgerschap, woonplaats of 

vestigingsplaats. 

 

IV. Vastgestelde criteria voor de waardering van activa en passiva op de datum van berekening 

van de ruilverhouding. 

De activa en passiva van het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds worden gewaardeerd in 

overeenstemming met de waarderingsbeginselen die zijn uiteengezet in Hoofdstuk 8 van de huidige 

prospectus van het Fonds en artikel 12 van het beheersreglement van het Fonds. 

 

V. Berekeningsmethode van de ruilverhouding 

De ruilverhouding wordt berekend op 1 juli 2020, op basis van de slotkoersen van 30 juni 2020, en wordt 

zo snel mogelijk gepubliceerd. Participanten van het Fuserende Subfonds worden dienovereenkomstig 

geïnformeerd. 

 

VI. Aanvullende informatie voor participanten 

Participanten kunnen aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de Fusie bij de statutaire zetel 

van de Beheermaatschappij in 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.  

 

Eenmaal beschikbaar, worden een kopie van de algemene fusievoorwaarden die de Raad van Bestuur 

heeft aangenomen met betrekking tot de Fusie, een kopie van het certificaat dat is uitgegeven door de 

bewaarder van het Fonds met betrekking tot de Fusie en de verklaring van de auditor over de voorwaarden 

van de Fusie gratis ter beschikking gesteld bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij. 

 

Participanten van het Fuserende Subfonds dienen zich ervan bewust te zijn dat, zodra de hierboven 

genoemde wijziging van kracht is, de nieuwe prospectus, de Key Investor Information-documenten, de 

beheersreglementen en de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten van het Fonds gratis beschikbaar 

zullen zijn bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij of via internet op www.credit-suisse.com.  

 

 

De Raad van bestuur, 

namens het Fonds  

 

 

Luxemburg, 22 mei 2020 

 

 


