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Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs 

recht met variabel kapitaal 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 167524 

 

(de "Beleggingsinstelling"), een 

buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit 
Financiële Markten gehouden register (te raadplegen 

via www.afm.nl/registers). 
 

 

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van de Beleggingsinstelling meegedeeld dat de 

raad van bestuur van de Beleggingsinstelling (de"Raad van Bestuur") heeft besloten: 

 

1. hoofdstuk 2 “Overzicht van de Aandelencategorieën” van het prospectus (het 

“Prospectus”) te wijzigen om: 

a. de beheervergoeding te reduceren: 

i. van 0,0325% naar 0,0275% en van 0,0625% naar 0,0575% voor de 

afgedekte aandelencategorieën van CSIF (Lux) Equity Japan (met 

uitzondering van de aandelencategorie F, die ongewijzigd blijft); en 

ii. van 0,06% naar 0,055% en van 0,09% naar 0,085% voor de 

afgedekte aandelencategorieën van CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue 

(met uitzondering van aandelencategorie F, die ongewijzigd blijft); 

b. met betrekking tot het subfonds CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue de 

aandelencategorie QB JPY te verplaatsen naar de aandelencategorie QBX 

JPY; 

 

2. hoofdstuk 7 "Risicofactoren" van het Prospectus te wijzigen om een nieuwe 

disclaimer op te nemen met betrekking tot "Risico's verbonden aan beleggingen 

via Bond Connect"; 

 

3. hoofdstuk 7 "Risicofactoren" van het Prospectus te wijzigen om de 

risicodisclaimers met betrekking tot "Risico's verbonden aan beleggingen via 

het Stock Connect Scheme", "China Connect Securities die in aamerking 

komen voor de Northbound Trading Link" en "Quotabeperkingen" aan te 

passen; 

 

4. in hoofdstuk 8 “Netto Intrinsieke waarde” van het Prospectus een swing pricing-

mechanisme op te nemen. Daarnaast is er in hoofdstuk 23 “Subfondsen” voor 

elk subfonds van de Beleggingsinstelling een nieuw gedeelte opgenomen 

waarin meer informatie over dit mechanisme wordt gegeven. De formulering 

luidt:  

“Aanpassing van de Netto Intrinsieke Waarde (single swing pricing) 

De Netto Intrinsieke Waarde van de aandelencategorieën “WA”, “WAH”, “WB”, “WBH”, 

“WAX”, “WAXH”, “WBX” and “WBXH”, die wordt berekend overeenkomstig hoofdstuk 
8 "Netto Intrinsieke Waarde", wordt in het geval van een netto overschot aan aanvragen 

tot inschrijving verhoogd met maximaal 1% per Aandeel, en in het geval van een netto 

overschot aan aanvragen tot inkoop verlaagd met maximaal 1% per Aandeel, op basis 
van alle aanvragen die worden ontvangen met betrekking tot alle relevante swing-
aandelencategorieën die op de betreffende Waarderingsdag worden ontvangen.  

In uitzonderingsgevallen kan de Beleggingsinstelling er in het belang van de 
Aandeelhouders voor kiezen om de hierboven vermelde maximale swing factor te 

verhogen. In dat geval informeert de Beheerder de beleggers overeenkomstig het 

bepaalde in hoofdstuk 14,"Informatie aan de Aandeelhouders"; 

 

5. punt ii “Onkosten” van hoofdstuk 9 “Onkosten en belastingen” van het 

Prospectus dusdanig te wijzigen dat eventuele verschuldigde kosten aan 

aanbieders van risicomanagementsystemen of leveranciers van data voor deze 

risicomanagementsystemen die door de Beheerder worden gebruikt om aan zijn 

wettelijke verplichtingen te voldoen, voor rekening komen van de 

Beleggingsinstelling; 
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6. in hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het Prospectus een formulering over Bond 

Connect op te nemen in het betreffende deel van de volgende sufondsen: CSIF 

(Lux) Bond Government Emerging Markets Local en CSIF (Lux) Bond 

Government Global 

 

7. de tracking error-nummers onder het kopje  "Tracking Error" van Hoofdstuk 23 

"Subfondsen" van het Prospectus als volgt aan te passen voor de volgende 

subfondsen: CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility, CSIF (Lux) Equity 

World Factor Mix en CSIF (Lux) Equity US Blue, als gevolg van de uitsluiting 

van drie indexcomponenten 

 

Naam subfonds Oude tracking error-

nummers 

Nieuwe tracking error-

nummers 

CSIF (Lux) Equity World 

Minimum Volatility 

0,20% 0,45% 

CSIF (Lux) Equity World 

Factor Mix 

0,20% 0,45% 

CSIF (Lux) Equity US Blue 0,10% 0,25% 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met de bovenstaande veranderingen, kunnen hun 

aandelen tot 30 augustus 2019 kosteloos ter inkoop aanbieden. 

 

Deze wijzigingen worden op 2 september 2019 van kracht. 

 

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, 31 juli 2019 

 

 

De Raad van Bestuur 

 

 

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

