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Luxemburg, 4 december 2020  

 

Informatie voor de 
Participatiehouders 
 

 
 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Gevestigd te: 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 14 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Luxemburg K673 

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

Autoriteit Financiële Markten gehouden register  

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

I. Dit is een kennisgeving aan de Participatiehouders van het Fonds dat de Raad van Bestuur van de 

Beheermaatschappij (de "Raad van Bestuur") heeft besloten om hoofdstuk 2 "Samenvatting van 

Eenheidsklassen" en met name voetnoten (4) en (5) als volgt aan te passen met betrekking tot de definitie 

van D-eenheidsklasse: 

 

 Oude formulering Nieuwe formulering 

Voetnoot 

(4) 

Eenheidsklassen DA, DAH, DB en DBH 

kunnen alleen worden verkregen door 
beleggers die een discretionaire 

overeenkomst inzake vermogensbeheer 

hebben afgesloten met een 
dochteronderneming van Credit Suisse 

Group AG, zoals gedefinieerd door de 
Beheermaatschappij. Bovendien mogen 

Eenheidsklassen DA, DAH, DB en DBH 

ook worden verkregen met voorafgaande 

toestemming van de Beheermaatschappij 

door institutionele beleggers die een 
adviesovereenkomst of vergelijkbaar 
contract hebben afgesloten met een 

dochteronderneming van Credit Suisse 
Group AG, zoals gedefinieerd door de 

Beheermaatschappij. 
 

Eenheden van klasse DA, DAH, DB en DBH 

mogen alleen worden verkregen door beleggers die 
een goedgekeurde discretionaire overeenkomst 

inzake vermogensbeheer hebben afgesloten met 

een dochteronderneming van Credit Suisse Group 
AG. Eenheidsklassen DA, DAH, DB en DBH 

mogen tevens worden verkregen door institutionele 
beleggers onder een goedgekeurde overeenkomst 

afgesloten met een dochteronderneming van Credit 

Suisse Group AG. De overeenkomsten die in 

aanmerking komen voor deze eenheidsklassen 

worden bepaald door de Beheermaatschappij. 

 

Voetnoot 

(5) 

Eenheden van klassen DA, DAH, DB en 

DBH zijn niet onderworpen aan 
beheerskosten maar alleen aan een 

totaalbedrag aan beheerskosten, te betalen 
aan de Beheermaatschappij, waarmee alle 
vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, met 

uitzondering van de vergoedingen die 

betaalbaar zijn aan de depositobank en die 

ten minste 0,03% per jaar maar niet meer 

dan 0,15% per jaar bedragen. 

Eenheden van klassen DA, DAH, DB en DBH zijn 

niet onderworpen aan beheerskosten maar alleen 
aan een beheerskostenvergoeding, te betalen door 

het Fonds aan de Beheermaatschappij, waarmee 
alle vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, zoals 
beschreven in hoofdstuk 9 "Uitgaven en belasting", 

en die niet meer dan 0,35% per jaar bedragen. 

Aanvullende kosten worden direct in rekening 

gebracht bij de belegger volgens de voorwaarden 

van de afzonderlijke overeenkomst die is afgesloten 
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tussen de belegger en de betreffende entiteit van 

Credit Suisse Group AG. 

 

Hierbij worden de Participatiehouders van het Fonds tevens in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur 

heeft besloten deze wijziging door te voeren in hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 14" van het 

Prospectus onder de secties "Eenheidsklassen gericht op een specifiek type beleggers" en iii "Terugkoop 

van Eenheden". 

 

II. Hierbij worden de Participatiehouders van het Fonds tevens in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur 

heeft besloten om hoofdstuk 7 "Risicofactoren" te wijzigen om een nieuwe risicodisclaimer met betrekking 

tot investeringen in India toe te voegen. 

 

III. Hierbij worden Participatiehouders van het Fonds tevens in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur 

heeft besloten hoofdstuk 9 van het Prospectus "Uitgaven en belastingen" en met name item "ii. Uitgaven" 

te wijzigen om item j) van de lijst met uitgaven die het Fonds zal dragen als volgt aan te passen: 

 

Oude formulering Nieuwe formulering 

De kosten voor het voorbereiden, deponeren en 

publiceren van de Beheervoorschriften en andere 

documenten met betrekking tot het Fonds, waaronder 

kennisgevingen voor registratie, het document met 

essentiële beleggersinformatie, prospectussen of 

memoranda voor alle overheidsinstanties en 

aandelenbeurzen (waaronder lokale verenigingen van 

effectenmakelaars) die vereist zijn met betrekking tot 

het Fonds of met het aanbieden van de Eenheden; de 

kosten voor het afdrukken en distribueren van jaarlijkse 

en halfjaarlijkse rapporten voor de Participatiehouders 

in alle vereiste talen, samen met de kosten voor het 

afdrukken en distribueren van alle andere rapporten en 

documenten die door de betreffende wetgeving of 

voorschriften van de hierboven genoemde instanties 

verplicht zijn gesteld; kosten verschuldigd aan providers 

van risicobeheersystemen of providers van data voor 

die risicobeheersystemen die de Beheermaatschappij 

gebruikt om aan wettelijke vereisten te voldoen; de 

kosten voor het administreren en berekenen van de 

dagelijkse nettovermogenswaarde, die nog hoger mag 

zijn dan 0,10% per jaar, de kosten voor kennisgevingen 

aan Participatiehouders, inclusief de publicatie van 

tarieven voor de Participatiehouders, de vergoedingen 

en kosten van de auditors en juridisch adviseurs van het 

Fonds, en alle andere soortgelijke administratieve 

uitgaven, en alle andere kosten die rechtstreeks 

worden gemaakt in verband met het aanbieden en 

verkopen van Eenheden, waaronder de kosten voor het 

afdrukken van kopieën van de eerder genoemde 

documenten of rapporten die worden gebruikt bij het 

marketen van de Eenheden van het Fonds. De kosten 

voor het adverteren kunnen eveneens in rekening 

worden gebracht. 

De kosten voor het voorbereiden, deponeren en 

publiceren van de Beheervoorschriften en andere 

documenten met betrekking tot het Fonds, waaronder 

kennisgevingen voor registratie, het document met 

essentiële beleggersinformatie, prospectussen of 

memoranda voor alle overheidsinstanties en 

aandelenbeurzen (waaronder lokale verenigingen van 

effectenmakelaars) die vereist zijn met betrekking tot 

het Fonds of met het aanbieden van de Eenheden; de 

kosten voor het afdrukken en distribueren van jaarlijkse 

en halfjaarlijkse rapporten voor de Participatiehouders 

in alle vereiste talen, samen met de kosten voor het 

afdrukken en distribueren van alle andere rapporten en 

documenten die door de betreffende wetgeving of 

voorschriften van de hierboven genoemde instanties 

verplicht zijn gesteld; de vergoedingen voor de 

leden van de Raad van Bestuur en hun redelijke 

en gedocumenteerde reiskosten en andere 

uitgaven, verzekeringsdekking (inclusief een 

verzekering voor directeuren/managers); (voor 

bepaalde Aandelenklassen worden deze kosten 

volledig gedragen door de Beheermaatschappij) 

eventuele licentiekosten die betaald moeten worden 

aan indexproviders; kosten verschuldigd aan de 

providers van risicobeheersystemen of providers van 

data van deze risicobeheersystemen die de 

Beheermaatschappij gebruikt om aan wettelijke 

verplichtingen te voldoen; de kosten voor het 

administreren en berekenen van de dagelijkse 

nettovermogenswaarde, die nog hoger mag zijn dan 

0,10% per jaar, de kosten voor kennisgevingen aan 

Participatiehouders, inclusief de publicatie van tarieven 

voor de Participatiehouders, de vergoedingen en 

kosten van de auditors en juridisch adviseurs van het 

Fonds, en alle andere soortgelijke administratieve 

uitgaven, en alle andere kosten die rechtstreeks 

worden gemaakt in verband met het aanbieden en 

verkopen van Eenheden, waaronder de kosten voor het 

afdrukken van kopieën van de eerder genoemde 

documenten of rapporten die worden gebruikt bij het 

marketen van de Eenheden van het Fonds. De kosten 

voor het adverteren kunnen eveneens in rekening 

worden gebracht. 

 

IV. Hierbij worden de Participatiehouders tevens in kennis gesteld van de volgende subfondsen (voor het 

doel van dit item de "Subfondsen") dat de Raad van Bestuur van het Fonds heeft besloten om Hoofdstuk 
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22 "Subfondsen" van het Prospectus te wijzigen teneinde een nieuwe formulering in de sectie 

"Beleggingsdoel" van het Subfonds in kwestie te wijzigen ter naleving van de nieuwe Q&A voor Benchmarks 

van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Deze wijziging luidt als volgt: 

 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund 

 

Oude benchmarkformulering  Nieuwe benchmarkformulering 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan 
de volgende benchmarks:  
 

Subfonds Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration EUR Bond 
Fund  

BofA ML EMU Corporates 1-
3Y-benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration CHF Bond 
Fund 

SBI AAA-BBB 1-3Y (TR)-
benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration USD Bond 

ICE BofAML 1-3 Year US 
Corporate benchmark 

De Subfondsen worden actief beheerd. De benchmarks worden 

gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. 

Het merendeel van de deelnemingen van de Subfondsen 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 de Subfondsen 

aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark. 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan 
de volgende benchmarks:  
 

Subfonds Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration EUR Bond 
Fund  

BofA ML EMU Corporates 1-
3Y-benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration CHF Bond 
Fund 

SBI AAA-BBB 1-3Y (TR)-
benchmark 

Credit Suisse (Lux) Corporate 
Short Duration USD Bond 

ICE BofAML 1-3 Year US 
Corporate benchmark 

De Subfondsen worden actief beheerd. De benchmarks worden 

gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. De 

benchmarks zijn geselecteerd omdat ze representatief zijn 

voor het beleggingsuniversum van de Subfondsen en 

daardoor een geschikte prestatievergelijker zijn. Het 

merendeel van de deelnemingen van de Subfondsen in obligaties 

zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van, 

verwijzen naar, en/of wegingen hebben die zijn afgeleid van de 

benchmarks. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 

goeddunken aanzienlijk afwijken van de weging van 

bepaalde componenten van de benchmarks en kan 

aanmerkelijk beleggen in obligaties die niet zijn opgenomen in de 

benchmarks om specifieke beleggingskansen te benutten. 

Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van de Subfondsen 

aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark. 

 

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund  

 

Oude benchmarkformulering  Nieuwe benchmarkformulering 

Dit Subfonds streeft ernaar het rendement van de SBI Foreign 

AAA-BBB 1-3Y (TR) en de SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR) 

benchmarks te overtreffen. Het Subfonds wordt actief beheerd. 

De benchmarks worden 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 benchmarks. 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 benchmarks. 

Dit Subfonds streeft ernaar het rendement van de SBI Foreign 

AAA-BBB 1-3Y (TR) en de SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR) 

benchmarks te overtreffen. Het Subfonds wordt actief beheerd. 

De benchmarks worden gebruikt als referentiepunt voor de 

opbouw van de portefeuille. De benchmarks zijn geselecteerd 

omdat ze representatief zijn voor het beleggingsuniversum 

van het Subfonds en daardoor een geschikte 

prestatievergelijker zijn. Het merendeel van de deelnemingen 

van het Subfonds in obligaties zal niet noodzakelijkerwijs 

bestaan uit componenten van, verwijzen naar, en/of wegingen 

hebben die zijn afgeleid van de benchmarks. De 

Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken materieel 

afwijken van de weging van bepaalde componenten van de 

benchmarks en kan in grote mate beleggen in obligaties die 

niet zijn opgenomen in de benchmarks om specifieke 

beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de 

prestaties van het Subfonds aanzienlijk materieel zullen afwijken 

van de benchmarks. 

 

V. Hierbij wordt medegedeeld aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Corporate Short 

Duration EUR Bond Fund, Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund en 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund (voor het doel van deze sectie het 

"Subfonds") dat de Raad van Bestuur heeft besloten de sectie "Beleggingsdoel en Beleggingsbeleid" in 

de bijlage van het Subfonds bij hoofdstuk 22 "Subfonds" van het Prospectus te wijzigen om ervoor te 

zorgen dat: 

 elk Subfonds maximaal 10% van zijn totale netto assets in asset backed securities (ABS) en 

mortgage backed securities (MBS) kan beleggen; en 
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 effecten in de niet-beleggingskwaliteitsector maximaal 10% van de totale netto assets van elk 

Subfonds mogen vertegenwoordigen. 

 

Bovendien dienen Participatiehouders van het Subfonds er rekening mee te houden dat de eerder 

bestaande sectie "Specifieke risico-informatie" is verwijderd en vervangen door een nieuwe sectie "Risico-

informatie", als volgt: 

 

Oude sectie "Specifieke risico-informatie" Nieuwe sectie "Risico-informatie" 

Aangezien deze Subfondsen in schuldinstrumenten in 

de lagere beleggingskwaliteitsector kunnen beleggen, 

kunnen de onderliggende schuldinstrumenten een 

groter risico inhouden met betrekking tot downgrading 

of staan ze aan een groter debiteurenrisico blootstaan 

dan schuldinstrumenten van eersteklas emittenten. Het 

hogere rendement dient als compensatie voor het 

hogere risiconiveau te worden beschouwd. 

Dit zijn zeer conservatieve Subfondsen waarvan kan 

worden verwacht dat ze langzaam maar zeker groeien. 

Een prijsverlaging binnen een jaar is onwaarschijnlijk. 

De risico's met betrekking tot de Subfondsen worden 

verder beschreven in hoofdstuk 7, "Risicofactoren". 

Potentiële beleggers dienen op te merken dat, naast de 

risico's die in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", zijn 

gespecificeerd, de verwachte rendementen van 

effecten van emittenten in de opkomende markten over 

het algemeen volatieler zijn dan die van soortgelijke 

effecten die zijn uitgegeven door vergelijkbare 

emittenten in de ontwikkelde, geïndustrialiseerde 

landen. Opkomende landen en ontwikkelingsmarkten 

worden gedefinieerd als landen die door de Wereldbank 

niet als hoge-inkomenslanden worden geclassificeerd. 

Bovendien kunnen hoge-inkomenslanden die deel 

uitmaken van een financiële index voor opkomende 

markten van een toonaangevende dienstverlener ook 

worden beschouwd als opkomende landen en 

ontwikkelingsmarkten als de Beheermaatschappij dit 

nodig acht in het kader van het beleggingsuniversum 

van een Subfonds. 

 

 

VI. Ten slotte wordt een kennisgeving gedaan aan de Participatiehouders van elk subfonds van het Fonds 

(voor het doel van deze sectie de "Subfondsen") dat de Raad van Bestuur heeft besloten de bijlagen van 

de Subfondsen in hoofdstuk 22 "Subfondsen" te wijzigen om te verduidelijken dat inschrijvings-, terugkoop- 

en conversieaanvragen schriftelijk bij de Centrale Administratie of bij een Distributeur die door de 

Beheermaatschappij is gemachtigd moeten worden ingediend om dergelijke aanvragen te aanvaarden, 

uiterlijk om 15.00 uur (Midden-Europese tijd) één Bankdag voorafgaand aan de Inventarisdatum op elke 

dag waarop de banken in Luxemburg geopend zijn. Inschrijvings-, terugkoop- en conversieaanvragen die 

na deze afsluitingsdatum worden ontvangen, worden geacht vóór 15.00 uur op de eerstvolgende Bankdag 

te zijn ontvangen. De betaling van de uitgifteprijs moet binnen één Bankdag na de Inventarisdatum waarop 

de uitgifteprijs van de Eenheden werd vastgesteld worden gedaan. De betaling van de terugkoopprijs van 

de Eenheden wordt binnen een Bankdag na de berekening van deze prijs gedaan.  

 

De Participatiehouders dienen er rekening mee te houden dat deze wijziging uitsluitend is bedoeld om de 

bijlagen van de Subfondsen in overeenstemming te brengen met het algemene gedeelte van het 

Prospectus omdat deze informatie ontbrak in de bijlagen van de Subfondsen, en dat dit geen materiële 

wijziging is. 

 

Participatiehouders die niet instemmen met de wijzigingen die hierboven worden genoemd onder punten 

I., II., III., IV. en V. kunnen hun eenheden tot 4 januari 2021 om 15.00 uur CET zonder extra kosten 

uitbetaald krijgen. 

 

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

kracht zijn, het nieuwe prospectus van het Fonds, het Key Investor Information Document (KIID) 

(Essentiële-informatiedocument, EID), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de 

beheervoorschriften beschikbaar zullen zijn voor de statutaire zetel van de Beheermaatschappij, in 

overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

 

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

 

Luxemburg, 4 december 2020  

 

 

De Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij, namens het Fonds 


