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Luxemburg, 30 april 2020  

 

Informatie voor de Aandeelhouders 
 

 
CS Investment Funds 1 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving  

 

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 de volgende subfondsen van het 

Bedrijf: 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund; en 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund, 

 (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds"), 

 

dat AgaNola AG, Pfaeffikon Schwyz ("AgaNola"), een van de twee mede-vermogensbeheerders van de 

Subfondsen, onderdeel is geworden van uitmaken van de Credit Suisse Group en zijn naam heeft gewijzigd 

in "Credit Suisse Investment Partners (Switzerland) Ltd" ("CSIP"), terwijl Credit Suisse Asset 

Management (Schweiz) AG, Zürich ("CSAM"), de tweede mede-vermogensbeheerder van het Subfonds, 

zijn team voor vermogensbeheer dat momenteel verantwoordelijk is voor het medebeheer van het Subfonds 

zal overdragen naar CSIP. As gevolg daarvan worden de teams voor vermogensbeheer van CSAM en 

AgaNola herenigd binnen CSIP en zullen blijven fungeren als de (enige) vermogensbeheerder van het 

Subfonds. Deze wijziging gaat in per 1 mei 2020. 

 

De bovenstaande wijziging heeft geen invloed op het respectieve beleggingsbeleid van het Subfonds en 

ook niet op de respectieve vergoedingenstructuur. CSIP blijft het Subfonds beheren met dezelfde 

menselijke en technische hulpmiddelen die momenteel worden gebruikt door CSAM en AgaNola.  

 

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

wordt, 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, 30 april 2020 
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