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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 kennis gegeven aan de Aandeelhouders van alle subfondsen van het Bedrijf 

(voor de toepassing van dit punt het "Subfonds") dat de Raad van bestuur van het Bedrijf 

heeft besloten om de sectie "Investeringsbeginselen" van elke aanvulling van het Subfonds, 

onder Hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het prospectus, ter introductie van een nieuwe 

formulering om te voldoen aan de nieuwe ESMA Q&A inzake Benchmarks, als volgt te 

wijzigen: 

 
Naam van het 

subfonds 

Nieuwe formulering ten aanzien van de Benchmark 

Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Convertible Bond 

Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de Thomson 
Reuters Global CB Index Inv. Beoordelingsbenchmark. Het Subfonds wordt actief 
beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de 

portefeuille. Het merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal 
verwijzen naar en heeft wegingen die zijn afgeleid van de benchmark. De 
vermogensbeheerders kunnen naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die 

niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. 
Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds zullen afwijken van de 
benchmark. 

 
Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de LIBOR USD 
3M + 1,00% p.a. benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark 

wordt gebruikt als referentiepunt voor het bepalen van de prestatiedoelstelling op 
de lange termijn die het Subfonds beoogt te realiseren, ongeacht de 
marktomstandigheden. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het 

Subfonds aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark. Bepaalde 
marktomstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de prestaties van het 
Subfonds zich dicht bij de benchmark bevinden of, integendeel, aanzienlijk 

verschillen van de prestaties van de benchmark. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Credit Special 

Situation Fund 

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 
Euro Corporate 

Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren van de FTSE 
EuroBIG Corporate Index BBB 1-10Y benchmark. Het Subfonds wordt actief 

beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de 
portefeuille en als een basis voor het bepalen van de risicobeperkingen. Het 
merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal verwijzen naar 

en heeft vergelijkbare wegingen ten opzichte van de benchmark. De 
vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet 
zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. 

Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds in beperkte mate 
zullen afwijken van de benchmark. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Financial Bond 

Fund 

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 
Floating Rate 

Credit Fund 

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 
Global High Yield 

Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de Bloomberg 
Barclays Global High Yield Corporate (TR) benchmark. Het Subfonds wordt actief 

beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de 
portefeuille. Het merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal 
verwijzen naar en heeft wegingen die zijn afgeleid van de benchmark. De 

vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet 
zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. 
Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds aanzienlijk zullen 

afwijken van de benchmark. 
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Credit Suisse (Lux) 
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de Bloomberg 

Barclays World Inflation-Linked 1-10Y (afgedekt in USD) benchmark. Het 
Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt 
voor de opbouw van de portefeuille en als een basis voor het bepalen van de 

risicobeperkingen. Het merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in 
obligaties zal verwijzen naar en heeft vergelijkbare wegingen ten opzichte van de 
benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in 

obligaties die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke 
beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het 
Subfonds in beperkte mate zullen afwijken van de benchmark. 

 
Credit Suisse (Lux) 
High Yield USD 

Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te generen dan de ICE BofAML 
US High Yield Constr. (TR) benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De 

benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. 
Het merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal verwijzen 
naar en heeft wegingen die zijn afgeleid van de benchmark. De 

vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet 
zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. 
Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds aanzienlijk zullen 

afwijken van de benchmark. 
 

  

Credit Suisse (Lux) 
US Corporate Bond 

Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren van de FTSE USBIG 
Corporate Index BBB 1-10Y benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De 
benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. 

Het merendeel van de deelnemingen van het Subfonds in obligaties zal verwijzen 
naar en heeft wegingen die zijn afgeleid van de benchmark. De 
vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet 

zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. 
Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds aanzienlijk zullen 
afwijken van de benchmark. 

 

 

De bovenstaande wijzigingen gaan van kracht op 9 december 2019.  

 

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

wijzigingen van kracht zijn, 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, 9 december 2019 

 

De Raad van bestuur 

 

http://www.credit-suisse.com/

