
 

 

 

   

 

    
 

 
 

   

 

 

 

 

 

            

      
 

         

 

    

   

   

    

  

   

 

            

        

         

           

      

 

 

          

  

 

    

  

  

   

   

   

   

    

  

  

    

  

   

 

         

            

 

Luxemburg, 8 juni 2020 

Informatie voor de Aandeelhouders 
CS Investment Funds 2 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder Luxemburgs recht 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 124019 

(het "Bedrijf"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register 

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

I. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten in de volgende Subfondsen van het Bedrijf: 

 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund; 

(in dit onderdeel te noemen de "Subfondsen"), 

dat de Raad van Bestuur van het Bedrijf (de “Raad van Bestuur”) besloten heeft om de lijst van 
Subfondsen waarvoor de Vermogensbeheerder bepaalde milieu-, sociale en bestuursfactoren 

(environmental, social and governance, “ESG”) in aanmerking dient te nemen bij zijn beleggingsbesluiten, 
te wijzigen door het toevoegen van Subfondsen die nu eveneens beheerd worden met inachtneming van 

bepaalde ESG-factoren in Hoofdstuk 4 “Beleggingsbeleid” van het prospectus van het Bedrijf (het 

“Prospectus”). 

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten om in Hoofdstuk 23 “Subfondsen” van het Prospectus de 
bijlagen van de volgende Subfondsen te wijzigen: 

 Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund; en 

 Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund; 

(in dit onderdeel te noemen de "Subfondsen"), 

teneinde een specifieke verwijzing in te voegen in het onderdeel “Beleggingsprincipes” van de bijlagen van 

de Subfondsen met de vermelding dat de Subfondsen worden beheerd met inachtneming van bepaalde 

ESG-factoren. 
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II. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

Bestuur heeft besloten om Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" van het Prospectus, met name punt 5, 

te wijzigen om te verduidelijken dat de Beheermaatschappij ook een beheersvergoeding in rekening kan 

brengen voor beleggingen in Doelfondsen die worden beschouwd als Gelieerde fondsen en dat een 

prestatievergoeding indirect aan het vermogen van het Subfonds in rekening kan worden gebracht met 

betrekking tot de Doelfondsen die hierin zijn opgenomen. 

Verder zal de cumulatieve beheersvergoeding op het niveau van het Subfonds en het Doelfonds voor 

Subfondsen die meer dan 10% van het totale netto vermogen in Doelfondsen beleggen, in de bijlage van 

de betreffende Subfondsen worden gespecificeerd in hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het Prospectus. In 

deze context zal het onderdeel “Kosten geassocieerd met Beleggingen in Doelfondsen”, onder hoofdstuk 
23 “Subfondsen” van het Prospectus worden aangepast voor de volgende Subfondsen: 

 Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD; 

 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD; 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF; 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF; en 

 Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF. 

III. De Raad van Bestuur heeft besloten om Hoofdstuk 9 “Kosten en Belastingen” van het Prospectus na 

het van kracht worden van de Tweede Richtlijn betreffende de Rechten van Aandeelhouders te wijzigen 

teneinde een nieuwe kostenpost toe te voegen die voor rekening van het Bedrijf zal komen (namelijk “Alle 

vergoedingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot afvaardiging voor stemmen bij volmacht), te betalen 

aan bureaus, kantoren of andere instellingen die de Beheermaatschappij uitsluitend gebruikt voor naleving 

van regelgevende vereisten”), . 

IV. De Raad van Bestuur heeft besloten om Hoofdstuk 19 “Regelgeving betreffende Openbaarmaking” 
van het Prospectus en meer in het bijzonder het onderdeel met betrekking tot het “Uitoefenen van 
Stemrechten” te wijzigen na het van kracht worden van de Tweede Richtlijn betreffende de Rechten van 

Aandeelhouders. 

V. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 2", punt (i) “Algemene 
Informatie over de Aandelen”, onderdeel “Afgedekte Aandelenklassen” van het Prospectus te wijzigen om 
gedeeltelijke afdekking van het valutarisico, zoals nader omschreven in punt VIII hieronder, mogelijk te 

maken. 

VI. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Participanten in het Credit Suisse (Lux) 

Security Equity Fund (in dit onderdeel te noemen het “Subfonds”) dat de Raad van Bestuur heeft 
besloten om het beleggersprofiel van het Subfonds als volgt te wijzigen: 

Oud beleggersprofiel Nieuw beleggersprofiel 

Het Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge Het Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge 

risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen 

beleggen in een zeer diverse portefeuille met wereldwijde beleggen in een zeer diverse portefeuille met wereldwijde 

eigenvermogensinstrumenten binnen de eigenvermogensinstrumenten binnen de beveiligings- en 

beveiligingsbranche. veiligheidsbranche. 

VII. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Participanten in het Credit Suisse (Lux) 

Commodity Allocation Fund (in dit onderdeel te noemen het “Subfonds”) dat de Raad van Bestuur 
heeft besloten om de hoofdsom van de activa van het Subfonds die onderworpen kunnen zijn aan Total 

Return Swaps (TRSsen)/Contracts for Difference (CFDs) te verhogen tot 130% (in plaats van de voorheen 

geldende 100%) van de nettovermogenswaarde van het Subfonds, en de verwachte bandbreedte van 

dergelijke TRSsen/CFDs blijft tussen 90% en 115% (in plaats van de voorheen geldende 85%-100%), 

om de Vermogensbeheerder in staat te stellen om shortposities in te nemen. 

VIII. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Credit Suisse (Lux) 

Global Property Total Return Equity Fund (in dit onderdeel te noemen het “Subfonds”) dat de Raad 
van Bestuur heeft besloten om de bijlage van het Subfonds in Hoofdstuk 23 “Subfondsen” van het 

Prospectus te wijzigen door het verwijderen van de formulering met betrekking tot de Duitse Belasting-

Eigenvermogensratio uit het onderdeel “Beleggingsprincipes” waarin stond “Het Subfonds zal meer dan 

50% van de waarde van zijn totale vermogen beleggen in Aanmerking Komende Eigenvermogens-
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instrumenten” en door toevoeging van de bekendmaking van het gedeeltelijk afdekken van het valutarisico 

in het onderdeel “Risico-informatie” teneinde aan te geven dat voor de Aandelenklassen APH, BPH, 

CAPH, CBPH, DAPH, DBPH, EAPH, EBPH, IAPH, IAPH25, IBPH, IBPH25, MAPH, MBPH, UAPH, 

UAPH500, UBPH en UBPH500, het risico dat ontstaat door blootstelling aan de verschillende 

beleggingsvaluta's slechts gedeeltelijk afgedekt zal worden op ongeveer 80% van de 

nettovermogenswaarde van de Aandelenklasse in kwestie ten opzichte van de valuta van de betreffende 

Aandelenklasse. 

IX. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Participanten in het Credit Suisse (Lux) Asia 

Pacific Income Equity Fund, het Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund, het Credit Suisse 

(Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD, het Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield 

USD en het Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund (in dit onderdeel te noemen de 

“Subfondsen”) dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de afwikkelingstermijn in het onderdeel 
“Inschrijving op, Terugkoop en Omzetting van Aandelen” van de betreffende bijlagen van de Subfondsen in 
Hoofdstuk 23 “Subfondsen” van het Prospectus bij te werken met de bepaling dat betaling van de 
uitgifteprijs en de terugkoopprijs nu één Bankwerkdag na de Waarderingsdag plaats zal vinden (in plaats 

van twee Bankwerkdagen na de Waarderingsdag). 

X. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Participanten in het Credit Suisse (Lux) Edutainment 

Equity Fund (in dit onderdeel te noemen het “Subfonds”) om het onderdeel “Beleggingsprincipes” van 
de bijlage van het Subfonds in Hoofdstuk 23 “Subfondsen” van het Prospectus te wijzigen teneinde: 

 te vermelden dat derivaten ook futures en opties op aandelen kunnen zijn; en 

 de formulering met betrekking tot de Duitse Belasting-Eigenvermogensratio waarin staat “Het 

Subfonds zal meer dan 50% van de waarde van zijn totale vermogen beleggen in Aanmerking 

Komende Eigenvermogensinstrumenten ” voor Duitse fiscale doeleinden toe te voegen. 

Voorts heeft de Raad van Bestuur besloten om het onderdeel “Prestatievergoeding” van de bijlage van het 

Subfonds in Hoofdstuk 23 “Subfondsen” te wijzigen teneinde de formule voor het berekenen van de 
Prestatievergoeding uiteen te zetten en een zin als volgt toe te lichten: 

Introductie van de formule Een Prestatievergoeding is verschuldigd wanneer de volgende voorwaarden van 

voor het berekenen van de toepassing zijn: 
Prestatievergoeding (Nettovermogenswaarde (NAV) per Aandeel) t – (HR Indexwaarde) t > 0 

Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt het volgende: 

0,15 ([NAV t – (HR Indexwaarde) t] × aantal Aandelen t) 
waarbij: 

NAV t = huidige stabiele Nettovermogenswaarde vóór voorziening voor 
Prestatievergoeding 

HR = Hurdle Rate 

t = huidige Berekeningsdatum 
HR Indexwaarde = Benchmarkwaarde 

Wijziging in het onderdeel De opgebouwde Prestatievergoeding wordt eenmaal per jaar achteraf betaald binnen 
“Prestatievergoeding” één maand na afloop van de betreffende Referentieperiode, en indien er Aandelen 

tijdens de Referentieperiode worden teruggekocht, is het bedrag van de in de 
Nettovermogenswaarde per Aandeel opgenomen Prestatievergoeding voor deze 

teruggekochte Aandelen verschuldigd (d.w.z. gekristalliseerd) op het moment van 

terugkoop, indien de procentuele toename in het geval waarin de prestatie van de 

stabiele Nettovermogenswaarde per Aandelenklasse voor de Referentieperiode 

hoger is dan de procentuele toename van de prestatie van de voor het Subfonds / 

de Aandelenklasse in kwestie relevante Benchmark voor dezelfde Referentieperiode. 

Bovenstaande wijzigingen dienen enkel ter verduidelijking en hebben geen gevolgen voor de manier waarop 

de prestatievergoeding berekend wordt. 

XI. Voorts wordt hierbij een kennisgeving gedaan aan de Participanten in het Credit Suisse (Lux) Global 

Value Equity Fund (in dit onderdeel te noemen het “Subfonds”) dat de Raad van Bestuur heeft besloten 
om hoofdstuk 23 “Subfondsen” van het Prospectus en het onderdeel “Belegginsprincipes” te wijzigen 
teneinde te vermelden dat derivaten ook futures en opties op aandelen, op aandelen lijkende effecten of 

aandelenindexen kunnen zijn van bedrijven die gevestigd zijn in [...] of het merendeel van hun 

bedrijfsactiviteiten wereldwijd uitvoeren. 

XII. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

Bestuur van het Bedrijf (de "Raad van Bestuur") heeft besloten om Hoofdstuk 5 "Beleggen in CS 

Investment Funds 2" van het Prospectus van het Bedrijf (het “Prospectus”) en meer in het bijzonder 
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onderdeel vii "Maatregelen voor het bestrijden van witwassen" en onderdeel viii "Verboden Personen, 

Verplichte Terugkoop en Overdracht van Aandelen" te wijzigen om aan te sluiten bij bepaalde recente 

ontwikkelingen in regelgeving. 

XIII. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

Bestuur van het Bedrijf heeft besloten de formulering met betrekking tot de "Duitse Wet 

Investeringsbelasting" te wijzigen naar aanleiding van de door de Duitse wetgever in zijn Jahressteuergesetz 

2019 geïntroduceerde recente ontwikkelingen in wetgeving. 

XIV. Voorts wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

Bestuur heeft besloten om Hoofdstuk 2 "Samenvatting van de Aandelenklassen", en meer in het bijzonder 

voetnoot (4), (5) en (13), als volgt te wijzigen: 

Oude formulering Nieuwe formulering 

Voetnoot Aandelen van klasse DA, DAP, DAH, Aandelen van klasse DA, DAP, DAH, DAHP, DAPH, 
(4) DAHP, DAPH, DB, DBP, DBH, 

DBHP en DBPH kunnen uitsluitend 

verworven worden door beleggers die 

een discretionaire 

vermogensbeheerovereenkomst zoals 
gedefinieerd door de 
Beleggingsmaatschappij aangegaan 

zijn met een dochtermaatschappij van 

Credit Suisse Group AG. Daarnaast 
kunnen, onder voorbehoud van 

voorafgaande toestemming van het 
Bedrijf, aandelen van klasse DA, DAP, 

DAH, DAHP, DAPH, DB, DBP, DBH, 
DBHP en DBPH ook verworven 

worden door institutionele beleggers 

die een adviesovereenkomst of een 

soortgelijke overeenkomst, zoals 
gedefinieerd door de 

Beheermaatschappij, zijn aangegaan 

met een dochtermaatschappij van 

Credit Suisse Group AG. 

DB, DBP, DBH, DBHP en DBPH kunnen uitsluitend 
door beleggers verworven worden onder een 

goedgekeurde discretionaire 

vermogensbeheerovereenkomst met een 

dochtermaatschappij van Credit Suisse Group AG. 
Aandelen van klasse DA, DAH, DB en DBH kunnen 
ook door institutionele beleggers verworven worden 

onder een goedgekeurde overeenkomst met een 

dochtermaatschappij van Credit Suisse Group AG. 
Welke overeenkomsten voor deze Aandelenklassen in 

aanmerking komen, wordt bepaald door de 
Beheermaatschappij. 

Voetnoot Voor aandelen van klasse DA, DAH, Voor aandelen van klasse DA, DAH, DAPH, DB, DBH 
(5) DAP, DAHP, DAPH, DB, DBH, DBP, 

DBHP en DBPH is geen management 

fee verschuldigd, maar enkel een aan 

de Beheermaatschappij te betalen all-
in management service fee die alle 

kosten en uitgaven dekt behalve de aan 

de Bewaarnemende Bank 
verschuldigde vergoedingen van 

minimaal 0,03% p.a. en maximaal 
0,15% p.a. 

en DBPH is een door het Bedrijf aan de 
Beheermaatschappij te betalen all-in management 

service fee verschuldigd van minimaal 0,03% p.a. en 

maximaal 0,25% p.a., die alle kosten en uitgaven als 
beschreven in Hoofdstuk 9 “Kosten en Belastingen” 
dekt, hoewel in sommige gevallen daarnaast de 

transactiekosten en de kosten van 
correspondentbanken van de Bewaarnemende Bank 

doorberekend kunnen worden. Aanvullende kosten 
zullen rechtstreeks aan de belegger in rekening 

gebracht worden onder de voorwaarden van de aparte 

tussen de belegger en de betreffende entiteit van 

Credit Suisse Group AG gesloten overeenkomst. 

Voetnoot Voor aandelen van klasse DAP, DAHP, Voor aandelen van klasse DAP, DAHP, DBP en 
(13) DAPH, DBP, DBHP en DBPH is geen 

management fee verschuldigd, maar 
enkel een aan de Beheermaatschappij 

te betalen all-in management service 
fee die alle kosten en uitgaven dekt 

behalve de aan de Bewaarnemende 

Bank verschuldigde vergoedingen van 
minimaal 0,03% p.a. en maximaal 

0,15% p.a. en een aan de 
Beheermaatschappij te betalen 
prestatievergoeding. 

DBHP is een door het Bedrijf aan de 

Beheermaatschappij te betalen management service 
fee verschuldigd van minimaal 0,03% p.a. en 

maximaal 0,25% p.a., die alle kosten en uitgaven als 
beschreven in Hoofdstuk 9 “Kosten en Belastingen” 
dekt, en een aan de Beheermaatschappij te betalen 

prestatievergoeding. 
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Voorts wordt hierbij een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

Bestuur heeft besloten deze wijziging in Hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 2" onder "i. 

Algemene Informatie over de Aandelen" en onder "iii. Terugkoop van Aandelen" weer te geven. 

XV. Ten slotte wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

Bestuur van het Bedrijf heeft besloten om Hoofdstuk 23 "Subfondsen" van het Prospectus te wijzigen 

teneinde een nieuwe formulering in het onderdeel "Beleggingsdoel" van het Subfonds in kwestie te 

introduceren ter naleving van de nieuwe Q&A voor Benchmarks van de European Securities and Markets 

Authority ESMA. Deze wijziging luidt als volgt: 

Naam van het Subfonds Nieuwe formulering met betrekking tot de Benchmark 

Credit Suisse (Lux) Asia 

Pacific Income Equity 

Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI AC Asia 

Pacific ex Japan (NR) (12/16) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De 
Benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het 
merendeel van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en 

wegingen hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan 

naar eigen goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde 

componenten van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren die niet 

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

van de Benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Commodity Allocation 

Fund 

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

Commodity Index (TR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De 
Benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het 

merendeel van de blootstellingen van het Subfonds zal verwijzen naar en heeft 

wegingen die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar 

eigen goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde 

componenten van de Benchmark en kan beleggen in sectoren 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) Digital 

Health Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 

ESG Leaders (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 

wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel 
van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen 

hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 
goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten 

van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) 

Edutainment Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 

ESG Leaders (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 

wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel 

van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen 

hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 
goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten 

van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) 

European Dividend Plus 

Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI Europe 
(NR) in EUR Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt 

gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de 
effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen hebben die 

zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 

goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten 
van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI EMU 

Eurozone Active (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt 

Opportunities Equity Fund als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de effecten 
in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen hebben die zijn 

5 



 
 

 

        
       

           

   

   

 

 

       
 

      

       
         

      
          

     

     
  

 

        

  

        

           

        
       

           

   
  

 

 

       

   

  

 

        
  

         
           

        

       

           

   

  

 

        
  

        
           

        

       
           

   
  

 

 

        
  

        

           
        

       
           

   

  

 

 

  

 

  

 

 

        
    

  
          

          

afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken 
een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten van de 

Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de 

Benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht 

dat de prestaties van het Subfonds wezenlijk zullen afwijken van de Benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Balanced Convertible 

Bond Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de Thomson 
Reuters Global Convertible Bond Focus (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 een overweging of onderweging 
aanhouden in bepaalde componenten van de Benchmark en kan beleggen in 

obligaties die niet zijn opgenomen in de Benchmark om specifieke beleggingskansen 

te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds wezenlijk 
zullen afwijken van de Benchmark. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Dividend Plus Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 

(NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt 

als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de effecten 

in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen hebben die zijn 

afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken 
een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten van de 
Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Global Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een Benchmark en het 

Property Total Return rendement wordt voornamelijk gegenereerd door de aandelenselectie, maar ook door 

Equity Fund het van tijd tot tijd innemen van short-posities via futures. 

Credit Suisse (Lux) Global 

Value Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 
(NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt 

als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de effecten 
in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen hebben die zijn 

afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken 

een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten van de 

Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) 

Infrastructure Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 
(NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt 

als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de effecten 
in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen hebben die zijn 

afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken 

een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten van de 
Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Japan 

Value Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI Japan 
(NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt 

als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel van de effecten 

in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen hebben die zijn 
afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken 

een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten van de 
Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Portfolio Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een Benchmark. 

Fund Global Balanced 

USD 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een Benchmark. 

Fund Global Yield USD 

Credit Suisse (Lux) Robotics Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 

Equity Fund ESG Leaders (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 

wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel 
van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen 

hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 

6 



 
 

 

      
     

      

        

 

 

 

        
    

  

          
          

      
    

      

        
 

 

            

       

     

      

         
    

        

         
      

      

        
        

       
        

        

     
      

 

 

        

     

  

          

          
      

    
      

        

 

 

 

       
   

          
      

        

      

          

        

     
  

 

 

         

    

         
       

       

      

        
         
     

 

 

 

  

goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten 
van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Security 

Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World 
ESG Leaders (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 
wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel 

van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen 
hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 

goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten 
van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Small 

and Mid Cap Alpha 

Long/Short Fund 

Het doel van dit Subfonds is het behalen van het maximale absolute rendement en 

om beter te presteren dan de CS AllHedge Index Long/Short Equity-index in de 

Referentievaluta, waarbij de samenhang met de aandelenmarkt zo laag mogelijk en 

de volatiliteit ruim onder de volatiliteit van dezelfde markt wordt gehouden (de 

samenhang en volatiliteit worden beheerd door te refereren aan de MSCI Small Cap 
Europe-index). Het rendement wordt voornamelijk gegenereerd door de keuze in 
lange en korte vermogensposities en, in beperkte mate, door de netto blootstelling 

aan de aandelenmarkten. De invoering van de beleggingsstrategie is gebaseerd op 
een aanzienlijk gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het Subfonds wordt 
actief beheerd. De onderliggende afgeleide financiële instrumenten worden niet 

noodzakelijkerwijs geselecteerd op basis van de MSCI Small Cap Europe-index, zodat 
het overgrote deel van de onderliggende afgeleide financiële instrumenten mogelijk 

geen componenten van de MSCI Small Cap Europe-index zal bevatten. De 
verwachting is dat de prestaties van het Subfonds enerzijds, en de door het Subfonds 
gebruikte onderliggende afgeleide financiële instrumenten en de volatiliteit en 

samenhang met de aandelenmarkt anderzijds, wezenlijk zullen afwijken van 
respectievelijk de CS AllHedge Index Long/Short Equity-index en de MSCI Small Cap 

Europe-index. 

Credit Suisse (Lux) Small 

and Mid Cap Europe 

Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI Europe 

Small Cap (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark 

wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille. Het merendeel 

van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit componenten van en wegingen 

hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen 
goeddunken een overweging of onderweging aanhouden in bepaalde componenten 

van de Benchmark en kan beleggen in bedrijven of sectoren 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) Small 

and Mid Cap Germany 

Equity Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MDAX (NR) 
Index. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt als 

referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille en als basis voor het bepalen van 
risicobeperkingen. Het merendeel van de effecten in het Subfonds zal bestaan uit 
componenten van en vergelijkbare wegingen hebben met de Benchmark. De 

Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken een overweging of onderweging 

aanhouden in bepaalde componenten van de Benchmark en kan beleggen in 

bedrijven of sectoren 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) Small 

Cap Switzerland Equity 

Fund 

Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te generen dan de ZKB Swiss Small 

Cap Index Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt 

gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille en als basis voor het 
bepalen van risicobeperkingen. Het merendeel van de effecten in het Subfonds zal 

bestaan uit componenten van en vergelijkbare wegingen hebben met de Benchmark. 

De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken een overweging of 

onderweging aanhouden in bepaalde componenten van de Benchmark en kan 
beleggen in bedrijven of sectoren 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) Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een Benchmark. 

Systematic Index Fund 

Balanced CHF 

7 



 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

           

             

 

 

            

         

                

    

 

    

 

 

 

 

 

 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Growth CHF 

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een Benchmark. 

Credit Suisse (Lux) 

Systematic Index Fund 

Yield CHF 

Het Subfonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een Benchmark. 

Participanten die niet instemmen met de hierboven onder punt I. tot en met XI. genoemde wijzigingen 

kunnen hun participaties tot 8 juli 2020 zonder extra kosten uitbetaald krijgen. Deze wijzigingen worden op 

9 juli 2020 van kracht. 

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

geworden, het nieuwe prospectus van het Bedrijf, het Document met Essentiële Informatie voor Beleggers, 

de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de statuten verkrijgbaar zullen zijn bij de statutaire zetel 

van het Bedrijf, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

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

Luxemburg, 8 juni 2020 

De Raad van Bestuur 
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