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CS Investment Funds 3 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 89.370 

 

(de "Beleggingsinstelling"), een 

buitenlandse icbe opgenomen in het door de 

Autoriteit Financiële Markten gehouden register  
(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 

 

1. Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Emerging Market 

Corporate Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment 

Grade Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I, Credit 

Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II, Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity 

Bond Fund 2022 S-III en Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-

IV (ten behoeve van dit punt te noemen: de "Subfondsen") meegedeeld dat de Raad 

van Bestuur (de "Raad van Bestuur") heeft besloten om de tekst over de 

"Beleggingsdoelstelling" van elk Subfonds zodanig te wijzigen dat deze voldoet aan de 

nieuwe ESMA Q&A's over benchmarks. De tekst wordt als volgt gewijzigd: 

 
Naam subfonds 

 

Nieuwe tekst over Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Emerging Market  

Corporate Bond Fund en  

Credit Suisse (Lux) Emerging Market  

Corporate Investment Grade Bond  

Fund  

(ten behoeve van deze rij te noemen:  

de “Subfondsen”) 

Deze Subfondsen worden actief beheerd met als doel een 
hoger rendement te genereren dan de JP Morgan Corporate 

Emerging Markets Bond Index Broad Diversified 
Composite-benchmark. 
 

 

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2020 S-I,  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2021 S-II,  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond  

Fund 2022 S-III en  

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR  

Bond Fund 2023 S-IV  

(ten behoeve van deze rij te noemen:  

de “Subfondsen”) 

 

De Subfondsen worden actief beheerd zonder referentie 

naar een benchmark. 
 

 

2. Daarnaast wordt aan de Aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Emerging Market 

Corporate Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") 

meegedeeld dat de Raad van Bestuur heeft besloten om het gedeelte “Risico-informatie” 

van het Subfonds te wijzigen om verlies bij schuldinstrumenten als volgt op te nemen: 

"Aangezien dit Subfonds kan beleggen in schuldinstrumenten uit de non-investment 

grade-sector, kunnen de onderliggende schuldinstrumenten een hoger risico met 

betrekking tot downgrading of een hoger uitvalrisico meebrengen dan schuldinstrumenten 

van eersteklas emittenten. Het hogere rendement dient te worden beschouwd als 

compensatie voor het hogere risico van de onderliggende schuldinstrumenten en de 

hogere volatiliteit van het Subfonds. Potentiële beleggers dienen zich te beseffen dat het 

niet volledig uit te sluiten is dat zij hun volledige inleg kwijtraken. Om dergelijk risico's 

echter zoveel mogelijk te beperken, vindt een grondige controle van de afzonderlijke 

emittenten plaats, en is er sprake van een grote diversificatie van emittenten.” 

 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zodra de bovengenoemde wijzigingen van 

kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de Essentiële 

Beleggersinformatie, de meest recente (half)jaarverslagen en de statuten verkrijgbaar zijn 

ten kantore van de Beleggingsinstelling, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het 

prospectus. De documenten zijn ook te raadplegen via www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 6 september 2019 

Luxemburg 

6 september 2019 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van  
CS Investment Funds 3 

http://www.credit-suisse.com/
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De Raad van Bestuur 


