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Luxemburg, 12 juni 2020  

 

Informatie voor de aandeelhouders van 

Credit Suisse Index Fund (Lux)  
 

 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder Luxemburgs recht 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg, 

R.C.S. Luxemburg B 167.524 

 

(het "Bedrijf") 

 

 

I. Hierbij wordt kennis gegeven aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur heeft 

besloten om hoofdstuk 9 "Kosten en belastingen" van het Prospectus te wijzigen om een nieuwe 

kostenpost toe te voegen die wordt gedekt door de beheerskosten die te betalen zijn door het Bedrijf aan 

de Beheersmaatschappij (d.w.z. "Vergoedingen te betalen aan agentschappen, bedrijven of andere 

instellingen (waaronder maar niet beperkt tot stemgerechtigde afgevaardigden) die door de 

Beheersmaatschappij uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden ter naleving van wettelijke vereisten"), 

als gevolg van de inwerkingtreding van de Richtlijn aandeelhoudersrechten II.  

 

II. Bij deze wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het volgende subfonds  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue, en 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue (de "Subfondsen"), 

 

dat de Raad van bestuur heeft besloten de speciale sectie van het Subfonds, en met name de sectie 

"Beschrijving van de onderliggende index", te wijzigen om aanvullende informatie toe te voegen met 

betrekking tot de index-methode en, in het bijzonder, hoe de beheerder van de benchmark bedrijven 

selecteert die hoge prestaties leveren op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance in 

vergelijking met hun vakgenoten. We willen u erop wijzen dat deze wijzigingen uitsluitend worden 

aangebracht voor doeleinden van verduidelijking en transparantie. 

 

Deze wijzigingen werden van kracht met de nieuwe versie van het prospectus van mei 2020. 

 

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

wordt, 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, 12 juni 2020 

 

 

De Raad van Bestuur 
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