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Luxemburg 

14 september 2021  

 

Informatie voor de aandeelhouders 
 

 
CS Investment Funds 4 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder Luxemburgs recht  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 134.528 

 

(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 Credit Suisse (Lux) Multi-

Trend Fund (het "Subfonds") 

 

Dit is een kennisgeving aan de Aandeelhouders van het Subfonds dat de Raad van bestuur van het Bedrijf 

heeft besloten met ingang van 13 september 2021 het liquidatieproces van het Subfonds te initiëren, 

aangezien het huidige lage volume van de totale netto activa van het Subfonds het niet langer mogelijk 

maakt het Subfonds actief te beheren. 

 

De uitgave en aflossing van aandelen in het Subfonds is met onmiddellijke ingang vanaf 13 september 

2021 afgesloten. 

 

Alle provisies voor passiva en kosten met betrekking tot de liquidatie zijn al voorzien in het Subfonds. 

 

De netto liquidatieopbrengst van het Subfonds wordt berekend op of rond 14 september 2021 en de 

betaling wordt verwacht met valutadatum 17 september 2021 of op een latere datum wanneer de vereiste 

informatie beschikbaar is en wordt nadien aan de Aandeelhouders gecommuniceerd. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat de liquidatie van het Subfonds 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 van 

deze beëindiging. 

 

Eventuele liquidatie- en aflossingsopbrengsten die bij de sluiting van de liquidatie niet kunnen worden 

uitgekeerd aan de Aandeelhouders, worden gestort bij de "Caisse de Consignation" in Luxemburg tot de 

wettelijke verjaringstermijn is verstreken. 

 

Na sluiting van de liquidatie zullen de rekeningen en boeken van het Subfonds gedurende een periode van 

vijf jaar worden opgeslagen bij Credit Suisse Fund Services (Luxemburg) S.A. 

 

Luxemburg, 14 september 2021 

 

 

De Raad van bestuur 

  



 
 

2 

 

Subfonds 

 

Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund 

 

ISIN Subfonds / Naam aandelenklasse 

LU1517925613 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund BH EUR 

LU1551042879 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund FBH CHF 

LU1517927072 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund IB USD 

LU1517927585 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund IBHP EUR 

LU1663962048 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund IBHP GBP 

LU1517927668 Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund MB USD 

 


