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Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Investeringsmaatschappij met variabel 

kapitaal onder de Luxemburgse 

wetgeving 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg B 167524 

 

(het "Bedrijf"), een  buitenlandse icbe opgenomen 

in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden 
register (te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 

Op 28 februari 2020 zijn de aandeelhouders medegedeeld dat de Raad van bestuur van het 

Bedrijf (de "Raad van Bestuur”) heeft besloten om op 28 februari 2020 de 

liquidatieprocedure te starten van CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental (het 

"Subfonds"), aangezien door het huidige lage totale nettoactief van het SubFonds het 

Subfonds niet meer naar behoren in het belang van de Aandeelhouders kan worden beheerd. 

 

Alle kosten met betrekking tot de aflossing van alle aandelen in het Subfonds zijn voor 

rekening van de Beheersmaatschappij. 

 

Aandeelhouders zijn medegedeeld dat de betaling van een derde annuïteit van 

liquidatieopbrengsten als volgt met valutadatum 19 mei 2020 aan de depositaris-

/klantenaccount wordt gedaan: 

 

Subfonds 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental 

ISIN Aandelenklasse 

Valuta Netto-

inventariswaarde 

per aandeel 

LU0760136324 DB USD 52.650497 

LU1419777336 FB EUR 4.895667 

LU1419777252 FB USD 6.486284 

LU1004511074 QB EUR 62.384978 

LU0760136597 QB USD 51.954856 

 

De resterende liquidatieopbrengsten zullen zo snel mogelijk in één of meer termijnen worden 

uitbetaald tot de Aandeelhouders de totale netto liquidatieopbrengsten hebben ontvangen met 

betrekking tot het Subfonds.  
 

De totale netto liquidatieopbrengsten per aandeel van het Subfonds worden gecommuniceerd 

aan de Aandeelhouders zodra de liquidatie van het Subfonds is afgesloten. 

De aandelen worden uit het account van de Aandeelhouders geboekt wanneer de laatste 

termijn van de totale netto liquidatieopbrengsten is betaald. 

 

Eventuele liquidatieopbrengsten die bij de sluiting van de liquidatie niet kunnen worden 

uitgekeerd aan de Aandeelhouders, worden gestort bij de "Caisse de Consignation" in 

Luxemburg tot de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. 

 

Na sluiting van de liquidatie zullen de rekeningen en boeken van het bovengenoemde 

Subfonds gedurende een periode van vijf jaar worden opgeslagen bij Credit Suisse Fund 

Services (Luxemburg) S.A. 

 

 

Luxemburg, 18 mei 2020 
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