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Luxemburg 

31 december 2019  

 

Informatie voor de Participanten  
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Statutaire zetel: 5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 72.925 

 

(de "Beheermaatschappij:") 

 

handelend in eigen naam en namens  

 

CS Investment Funds 12 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxemburg K 671 

 

(het “Fonds”), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de  

Autoriteit Financiële Markten gehouden register  

(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 

 

Bij deze worden de Participanten van het Fonds in kennis gesteld 

 

1. Bij deze worden de Participanten van het Fonds ervan in kennis gesteld dat de Raad van bestuur van 

de Beheermaatschappij (de "Raad van bestuur") heeft besloten in hoofdstuk 5 "Beleggen in CS 

Investment Funds 12", sectie iii. "Terugkoop van eenheden", te wijzigen om het prospectus van het 

Fonds (het "Prospectus") af te stemmen op de gelijktijdige update van de beheervoorschriften van 

het Fonds (de "Beheervoorschriften"), zoals overeengekomen met de Commission de Surveillance 

du Secteur Financier (de "CSSF"). 

 

2. Bij deze worden de Participanten van het Fonds er tevens van in kennis gesteld dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 12", en met name secties 

vi. "Maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld" en viii. "Uitgesloten personen, gedwongen 

terugkoop en overdracht van eenheden" te wijzigen om de recente wettelijke ontwikkelingen ten 

aanzien van deze zaken te weerspiegelen. 

 

3. Bij deze worden de Participanten van het Fonds er tevens van in kennis gesteld dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 8 "Nettovermogenswaarde" te wijzigen om het Prospectus af te 

stemmen op de gelijktijdige update van de Beheervoorschriften, zoals overeengekomen met de CSSF. 

 

4. Bij deze wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Participanten van de volgende subfondsen  

 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF; en 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD 

(voor het doel van deze sectie, de "Subfondsen"). 

 

dat de Raad van bestuur, in het licht van de ontwikkelingen van het wettelijk en reglementair kader 

voor duurzame financiering, heeft besloten om voor elk van deze Subfondsen 
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duurzaamheidsoverwegingen toe te passen door in het besluitvormingsproces voor beleggingen 

rekening te houden met bepaalde milieu-, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) en 

duurzaamheidsrisico's. Beleggers worden in kennis gesteld dat dergelijke ESG-factoren geen deel 

uitmaken van de beleggingsrestricties zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Prospectus, 

"Beleggingsrestricties". Meer informatie over ESG is beschikbaar op www.credit-suisse.com/esg. 

 

De Raad van bestuur heeft tevens besloten hoofdstuk 22 "Subfondsen" te wijzigen om een speciale 

verwijzing te maken in de sectie "Beleggingsprincipes" van de Subfondsen waarin wordt aangegeven 

dat de Subfondsen worden beheerd met inachtneming van bepaalde ESG-factoren. 

 

5. Bij deze worden de Participanten van het Fonds er tevens van in kennis gesteld dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 6 "Beleggingsrestricties", en met name item 5), te wijzigen om 

te verduidelijken dat de Beheermaatschappij ook een beheersvergoeding in rekening kan brengen voor 

beleggingen in Doelfondsen. In deze context heeft de Raad van bestuur ook besloten om hoofdstuk 

22 "Subfondsen" te wijzigen om een nieuwe paragraaf te introduceren voor alle subfondsen van het 

Fonds (met uitzondering van het subfonds Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR), over de 

"Kosten die zijn gerelateerd aan beleggingen in de Doelfondsen". 

 

6. De Participanten van alle subfondsen van het Fonds (met uitzondering van het subfonds Credit Suisse 

(Lux) Portfolio Fund Reddito EUR) (voor het doel van deze sectie, de "Subfondsen") worden tevens 

in kennis gesteld dat de Raad van bestuur heeft besloten de sectie "Beleggingsinstrumenten - 

Doelfondsen" van de Subfondsen te wijzigen om het doelquotum te verhogen van 60% naar 100%. 

 

7. Ten slotte worden de Participanten van alle subfondsen van het Fonds (voor het doel van deze sectie, 

de "Subfondsen") bij deze in kennis gesteld dat de Raad van bestuur heeft besloten de sectie 

"Beleggingsdoelstelling" van de Subfondsen te wijzigen teneinde te voldoen aan de nieuwe ESMA 

UCITS Q&A's door te vermelden dat de Subfondsen actief worden beheerd zonder referentie aan een 

benchmark. 

 

 

Participanten die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen kunnen hun eenheden tot 30 

januari 2020, 13.00 uur CET, zonder extra kosten uitbetaald krijgen. Deze wijzigingen worden van kracht 

op 31 januari 2020.  

 

Participanten dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde wijzigingen van kracht zijn, 

het nieuwe Prospectus, het relevante Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-

informatiedocument, EID), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de beheervoorschriften 

beschikbaar zijn aan de statutaire zetel van de Beheermaatschappij, in overeenstemming met de 

voorwaarden van het Prospectus.  

 

Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com.  

 

Luxemburg, 31 december 2019 

 

De Raad van bestuur van de Beheermaatschappij, namens het Fonds 

 

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

